










স্যমস্তক। 
৮ মি 

ভীজগচন্্র ভরটীচারধ্য বিজ্যাঁবিনৌদ | 

১৮৩৯ শাকান । 

মূল্য ১২ এক টাকা? 



চট্টগ্রাম 
চাঙিঞ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে, 

শ্রীবঙ্গচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত । 

৮৯৭ 

ঈস/ ল্য 



শুভ ভ্লন্স। 
--শ ২৫১: 

কলিকাত!-সংস্কত-কলেজের অধ্যক্ষ, বিবিধভাষাবিত 

মহামহোপাধ্যায় 

ডাক্তার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 
এম, এ; পি, এইচ, ডি, 

মভোদয়ের হীকরকমলে -- 

ভগবান্ স্রীরুষ্চের লীলা-বিষয়ক 
 এউ ক্ষদ 

ডাব ক্ভম্ক স্কাজ্নয 

গ্রন্থকারের 

আন্নিক প্রীতি ও গভীর শ্রদ্ধ। সহকারে 

অপিত হইল । 

বিনীত 

শ্রীজগচ্চন্দ্র ভষ্টাচাধ্য। 
'ভাটিখাইন, পিন, 

চট্টএাম | 





সূচী । 

প্রথম বিকাশ _নিসেদন। 
দ্বিতীয় বিকাশ -বিদাঘগ্রহণ। 

তৃতীয় বিকাশ _মগয়াযাত্র!। 

চতুর্থ বিকাশ-_ প্রসেনবিয়োগ। 

পঞ্চম বিকাশ- শোকোচ্ছ।স । 

ষষ্ঠ বিকাশ-_শোকাপনোদন। 

সপ্তম বিকাশ-বখোদ্ধাব। 

অগম বিকাশ-_ স'াভামাপাণণয় । 

নবম বিকাশ _ন্মনাদ , 

দশম বিকাশ-_ সন্গান্িরিদন। 

একাদশ বিকাশ _রীকষ্ণদশন। 

দ্বাদশ বিকাশ__ফজ্জানষ্টান | 

ভ্রয়োদশ বিকাশ- শ্রীকষ্ণাভিংষক । 





আাভ্ভাঙ্ল ? 

হৃর্ধোপাসক দ্বারকাধিপতি সন্ত্রজিৎকে, হুর্ধ্যাদের ্বাস্বক 

নামে এক মণি প্রদান করিষাছিলেন। এই মণি প্রতিদিন আট 

ভার কুরিয়া স্বর্ণ গ্রাব করিত। সন্্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ এই 
মণি গলায় পরিয়া মৃগয়ায় বঠির্গত হন ও সিং কর্তৃক আক্রিস্ত 

হয়] প্রাণতাগ করেন এ সিংকে জানুবান্ বধ করিয়া তাহার 

নিকট তইনে মণ অপহরণ করিযা লন পুষ্দে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের 

নিকট এই মণি চাণ্চয়াছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ তাহাকে এ মণি 

গাদান করিতে অন্বীকুত হইয়াছিলেন। প্রসেনজিৎ যখন মুগয়। 

হইতে আর ফিরিয়া আদিলেন না, তখন সকলেই মনে করিল যে 

শ্রীকফ্ণই চক্রান্ত করিয়] উত1 অপহরণ করিয়াছেন । খন আরজ 

আত্াদাষ-ক্ষাকানের জন্য বনমাদা গমন কাবযা জাধুবানেল গহ্বরের 

মাপা ত্ীবেশ কাধেন।। কানুশান প্রথমতঃ তাহাকে গ্রাকুত লোক 

মন করিয়া আলমণ কাবেন, কেস্তুপরে ষ্ঠাহার যথাথ পরিচয় পায়! 

উহাকে মণি সমর্পণ করেন ৪ আপন কন্য' জাশবতীকে তাহার 
হে গ্রুদান করবেন 

শ্রীকৃষ্ণ, মণি ১৪ পন্তা সহ ফিরিয়। "আসিয়া সতাজিথকে 

সমক্য বুজ।ম্ব নুঝাউয়। বলিলেন ৪ সভামধো ঠাার মণি ষ্টাতীকে 
* ফিরাইয। প্দলেন। সত্রাজৎ লজ্জিত হইম] আপন কন্তা 

স্চাপ্ডামাকে ত্ীকঞ্জচকে প্রদান করেন ও পুনরায় এ মণি 



শ্রকুফকে প্রতার্পন করিতে চাকেন। ভীকষ মণি গ্রহণ করিলেন না, 
কিন্তু সত্রোজিৎ অপুত্রক বলিয়া! এ মণি পরিশেষে তাহারই হইবে 

এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে জতুগৃহ-দাহের 

সংবাদ পাইয়। শ্রীকুষ্জ তপ্তিনায় চলিয়া গেলে অক্রুর়ের প্ররোচনায় 

শতধমঃ সন্ত্রাজিৎকে নিদ্রিতাবস্বার হতা। করিয়া স্ুমন্তক মণি 

গছণ করেন, ইতাদি--এই উপাখ্যান বিস্বৃত ভাবে হরিবংশ, 

হ্ীমস্তাগবত ও বিষুপুরাণে বণিত আছে। এই উপাধ্যানটা 

স্বানে শ্বানে পরিবর্তন করিয়া] কবি ভাতার কাবা-স্ৃষ্ট্ির উপাদানরূপে 

বাবার করিয়াছেন।। 

কবিপ কাবা, আম্বাদের সামগী;--দসমালোচনার নহে। 

সাহিত্তিকদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি, ভীভারা এই কবির 

কাঁবা উপভোগ করুন। পুরাতন কবির কাব্য হইলেই ভাল হয়না, 

নৃতন কবির কাবাও তেয়নহঠে। এই কথা মনে করিয়া সুধী 

পাঠক ইভার যণার্থ বিচার করিলে কবির গ্রযতু সার্থক হইবে! 

“পুরাগমিজোব ন সাধু সন্দং 

শ চাপি কাবাং নবর্মতালদুুং' 

সম্তঃ পরীক্ষাহাতরস্তন্তে 

মূ়ঃ পর প্রতায়নেযবুদ্ধিং 

শ্রীতুরেন্্নাথ দাসগুপ্ত এম্. এ। 
; অধাপক---চট্রগ্রাম কলেজ ; 



চারি £ টি 

শো-ব্রান্ষণ-হিতকারী হে ব্রহ্গণ্যদের ! 

জন্ম নিলে বন্ধায় বশ্ুদেবগৃহে 
কুষ্ণরূপে। শুনিয়াছি, এ ভবমওুলে 

পাষণ্ড অধশ্যে রত পত্র অধন্ন 

যেজন, পুগুরীকাক্ষ ! সেও যদি স্মরে 

তোমার প্রবিত্র নাম, লভে পবিত্রতা 
অচিরে ; সে হেতু ভাকি কাতরে তোমারে 

ছে গোবিন্া! মন্দমতি আমি অভাজন। 

_পতিতপাবন তুমি বিদ্িত মংলারে 
দীনবন্ধু ! হরি ! তুমি অগতির গতি । 



স্সন্তর | 

তব লীলাকথাম্থৃতরমে অবগাহি' 
গাহিলা মধুরে বহু রসিক সুজন. 
ৰিবিধ সুন্দর ছন্দেঃ অহ! তাহাদের 
দ্য শুনি সর্ধ্ব তাপ সন্ভঃ যায় দুরে 
যোগ্য তারা, ধন্য তারা এই ধরাতলে। 
্বর্ণঘট পুর্ণ করি পুত গঞ্গানীরে 
মঙ্গলবিধানে পুজে ভাগ্যবান লোকে 

ভগবানে, কিন্তু হায়! যে জন কাঙাল 

ডাকে সে মৃগ্নয় ঘট কুপোদকে পুরি' 
চিন্ময়ে। দীনের কিবা পুজা দীননাথ ? 
মনে যাহা ঘটে, তাহা না ঘটে কপালে ; 

ব্যর্থ ভবে অর্থহীন মানবজীবন ! 

অবতরি বারে বারে তুমি অবনীরে 

উদ্ধারিছ, সাধিয়াছ পরম কল্যাণ 

মানবের, তুমি যদি নাহি কর দয়া 

তোমার মহিমা যাহা বধি্ত পুরাণে 
মর্ম তার কি বুঝিবে ধর্মে মতিহীন 

নবীন ভাবের মোছে মোহিত যে জন? 

বিমল স্ফটিকপাত্রে অশ্লান মতত 



সাসস্তক । ৮ 

মঘ্ুরাক্স মারল চার রুচিকর. 
রলনার ; ছেন সুধা বস্ধামাঝারে 

কি আছে তুলনা দিতে সহকারসছ ? 

কিন্ত যদি তাঅপাত্রে রাখ আমরস 

বিশ্বাদ বিষের তুল্য হয় মে রসাল 

পাত্রদোষে । এই ভয়ে ভীত সদা মনে | 
ভেবে দেখি পুনঃ যর্দি, আশ। আমি কছে 

কর্ণে মোর, “ত্বর্ণপান্রে রাখে ধনবান্ 

শ্রীচরপাধূত, কিন্তু দরিদ্র যে জন 

লয় না! সে পঞ্জপুটে ইহপাদোদক ? 
আমহাপ্রমাদ যদি চণ্ডালের করে 

হয় স্পৃষ্ব, মহিম! কি নগ্ হয় তার?” 
এ মোর সাহম। নহে, কোথা স্যামস্তক ? 

কোথা আমি ক্ষুর্রশক্তি দরিদ্র ব্রা্ষণ ? 

চাহি বরণিতে আহ1! সে মণির কথা 
চির বরণীয় যাহা হীরকের কুলে। 

কিন্ত চিন্তা নিরর্থক, ওহে চিন্তামণি ! 

জানি আমি অসম্ভব সম্ভবে এ তবে 

তব কৃপারলে,পক্গু নঙ্ঘে অবছেনে 



স্তমস্তক । 

তুঙ্গগিরি,  মুকমুখে ক্ষরে মধুধার! 

সঙ্গীতের। দীনবন্ধো! করুণা-আধার ! 
বাঞ্চাকল্পতরু ! তব করুণাধারার 

কিঝিৎমিঞ্চন কর অকিঞ্চন জনে । 

স্ব্ণনিংহাসনে বসে রাজা সত্রাজিত, 

বিরাজে রজত-ছত্র কিরীট উপরে 

মণিময়। রাজনভ প্রিয়া বিভায় 

সামস্তমণ্ডল মরি শোতে সমস্তাৎ 

অগণন তারামম গগনমণ্ডলে। 

মুক্ত বাতায়ন'পরে মুক্তার ঝালর 

ঝুলিতেছে ঝল্ঝল্, ঝলসে যেমতি 

উজ্জ্বল শিশিরবিন্দু ল.তাতন্তজালে 
হেমন্তে। প্রাসাদগাত্রে নেত্রপ্রপাদন 

কৃত্রিম গ্রসুন-পত্র-পল্লব-ভূষণী 

বল্লরী, খচিত রত্বে যত্ুসহকারে | 
স্কটিকসম্ভব স্বচ্ছ স্তম্ভ সারি সারি 
অলিন্দে শোভিছে উচ্চ, তিত্তিভূমি তার 
শারিফলকের 1 রূপে নিশ্মিত কৌশলে 

* সমস্তাৎস্চতুদ্দিকে । 
1 শারিফলক-নপশ।খেলার গুটা বসাইবার ক্ষেব্রু। 



স্কামস্তক | 

নির্মল মর্্ারে চিরমহাণ উন্ত্বল। 

ইন্দ্র-ধনু-অনুকারী বিবিধ বরণে 
রাজিছে তোরণরাজি রাজপথ মাঝে 

গ্রশন্ত) মস্তকে তার ধরিছে অক্ষয় 

উজ্জ্বল অক্ষর-পড্ক্তি নীতিসুক্তময়ী, 

কুন্তলে মৌক্তিক-ধারা ধরে যথা সুখে 
সীমন্তিনী। উড়ে প্রতিনিকেতনচুড়ে 
স্ব-কেতন, প্রদানিছে যেন রে অভয়, 

কিংবা আহ্বানিছে বুঝি অতিথি সাধুরে 

ইঙ্গিতে ; পূরিত পুরী শাস্তির সঙ্গীতে । 
সসম্রমে সভাতলে প্রমেনকুমার 

ধীরে আমি রাজপদে নমি যুবরাজ 

দাড়াইল। করযোড়ে, দাড়ায় যেমতি 
গরুড়, বিনতভাবে, বিনতাপ্রভব 

ভক্তিপরায়ণচিতে নারায়ণপাশে, 

বৈকুষ্ঠে' বধিয়! হর্ষে স্নেহ-আশীরাশি 
অনুজে, মনুজেশ্বর স্পশিল| মহস।.. 
স্হস্তে মন্তক তার, খা সমাদরে 

স্পর্শে, বনস্পতি-শীর্ধ স্থধামাখা করে 



সুষস্তক 

স্ধাকর। স্ধাইল! মধুময় ভাষে, 
« কহ ভ্রাতঃ! কেন হেথা আগমন তব 
কোন্ কাজে ? বল তৃর্ণ, * পূর্ণ করি তাহা) 
অচিরে | ৮ এতেক কহি নীরব ভূপতি । 

প্রীতির উচ্ছানে অশ্রপূরিতলোচনে 
কহিল। অগ্রজ-অগ্রে বিনঅমূরতি 
প্রমেন, “হে মহামতি ! মাগে অন্মমতি 

এ দাস মৃগয়াহেত, তোষ আজত্ঞ। দানে 

আজ্ঞাধীনে । যে বামন] বহুদিন ধরি' 

ছিল যনে মনন্সিন! নিবেদিন্ন আজি 

চরণ-রাজীব.রাজে রাজেন্দ্র! তোমার ; 

এ তিন্ন কিঞ্চিৎ নাহি অন্য আকিপ্ন 

কিন্বরের | ” এত বলি নোয়াউয়া শিরঃ 
কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরি' দাড়াইলা বলী 

অদুরে ৷ হদয়তন্ত্রী উঠিল.বাজিয়] 
নৃূপতির, একদৃষ্ে কনিষ্ঠ নেহারি' 
আদরে উদারচিত্ত উত্তরিল! ধীরে 
সন্্াজিৎ। “পুষিতেছি প্রাণি-বাটি কায 

স্প্শস শপপসপস সপপ 

* তৃর্ণ_্শী্। 



স্তামস্তক | 

পতঙ্গ বিহঙ্গ পণ্ড ভুজঙ্গ গভৃতি 
অলঙ্্য। রয়েছে ওই চারু রঙ্গালয়, 

নানারঙ্গে নিতা যাহে অভিনেতৃ-দল 

নৃতা-গীত-বাগ্য-যোগে মুগ্ধ করে মনঃ | 

দেখ এই সভা মম চির-শোভাস্পদ 
রচস্পতি-সম বহু স্ুপণ্ডিতদলে 

চক্রচয়ে বৃহম্পতিমগ্ডল * যেমতি 

চে স্বোধ ! কিৎবা যথ। আখওলপুরী 

বিবুধমণ্ডলে যাহা মণ্ডিত মতত । 

বাণীর পুজার লাগি কৃতবিদ্যাগণ 

রচিল৷ যে অনব্্য নৈবেষ্ঠ স্থন্দর 

গ্রন্থ পে, চন্দনের আড়িপাটে 1 ঢাকি 

কৌষেয়বসনে বেড়ি' কপু্রের সহ 

স্তরে স্তরে সাজাইয়া পুস্তক-আপারে 
রেখেছি বিস্তর যত্তে রত্ব ছেন মানি, 

পাঠে যার. ভুঙ্জে সুধা সদ। স্তধীজন । 
মুকুতা হীরক রত্র রজত কাঞ্চনে 

পরিপূর্ণ কোষাগার, নারিন্ন বুঝিতে 
সি সপ শশা এপ পপ 

* বৃতস্পতি গ্রহে আটটী চন্দ্র আছে। 

 আড়িপাট-্কাষ্ঠনির্ষ্িত মলাট। 



স্তামস্তক। 

কিমের অভাব তব, এ রাজভাগ্ডারে ? 

স্থখদ সামগ্রী মব আছে সংগৃহীত 

এ গৃহে। আগ্রহ তবে কেন ম্বগয়ায় 

নিষ্ঠ'র ব্যমনে, বল হে কনিষ্ঠ মম? 
শুনি' পরছুঃখবার্তী দুঃখার্ত মতত 
তব হিয়|, ঝরে অশ্রু অজন্র ধারায় 

নেছারি কাতরক্লি ধদনমণ্ডল 
অপরের । শিগ্টীচারে চির-প্রশংপিত 
তৃমি, বল এ নৃশংস প্রাণিহিংসা-কাজে 

কিরূপে লভিবে তৃপ্তি কহ তা আমারে? 
জানি আমি, নছে তব পদ শ্তকোমল 

অটবী-আটনে পটু, নির্দয়জদয়ে 
কেমনে বিদায় তোমা দিয়ে মুগয়ায় 

রব গেহে? শাস্তিময় শরতে কখন 

কে বলিতে পারে কোন্ মুহুর্তে উঠিয়া 
প্রলয় ঘটাবে মহা প্রবল ঝঁটিক 

মৃত্াসম মৃত্তি ধরি” ঝটিতি নিগ্রহি 
মর্তাবামী জীবচয়ে, বিচুর্ণিয়। বলে 

শত শত গৃহ) নাশি' শন্য রাশি রাশি 



স্ামন্তক | 

কুকারে, উৎক্ষেপি' রুক্ষ শিমুল প্রভৃতি 
সমূলে ? ছায়রে ! বিধি! কে বুঝিবে তব 

এ বিধি? অবোধ নর তত্রের অবর্ধি 

কিরূপে পাইবে তব ৮” এতেক কহিয়া 
কহিল! আকুলে পুনঃ নরকুলপতি | 
“লভিয়াছি এক মাতা, এক পিতা হ'তে 
এক রক্ত, এক প্রাণ আমর! উভয়। 

ভ্রাতার মতন বল আত্মীয় সংসারে 

কে আছে % মৌভাগাহীন, ভ্রাতৃীন জন, 
চিরদুঃখী, চিরপরনি ভর, দুর্বল । 
সমগ্র ধরায় যদিখুজি দেশে দেশে 
খিলিলে মিলিবে মিত্র, ভ্রাতা না মিলিবে ! 
কি জানি কি ঘটে পাছে এই আশঙ্কায় 
শন্কিত হৃদয় মম করিছে বারণ 
পাঠাইতে, স্বগয়ার্থ ভীষণ কাননে' 
তোমায়। স্বগ্ুহে থাকি নহে কভু সুখী 
সেই জন, হায় ! যার শ্লেছের ভাজন 
জন প্রবাসে রহে, মুর্ধার দাহনে 
দহে মন্মস্থলী তার তীব্র যাতনায় 



১০ স্ামস্তক | 

সে বিরহে । রহ গৃহে পরিতৃপ্ত যর 

আপ্তবর্গ, ক্বর্গাধিক সখ যনে মানি 
এ ভূতলে । শুন বন! ধেনু পয়মিনী 

ন1 হেরি? আপন বম উজ্াসে যেমতি 

অধ্ধীর) হে ধীর! আমি তব অদর্শনে 

তেমতি কাতর অতি কহিন্ তোমারে । 

বাল্য হ'তে মাল্যমম ধরি” তোমা বকে 

রেখেছি অমুল নিধি রাখে যথা লোকে 

পায় যদি ভাগ্যবশে । শিশু যবে মো 

রহিনু আমোদে কত ; ছিল আমাদের 

একত্র তোজন ত্রীড়া একত্র শয়ন 

প্বিত্র সৌভ্রান্রম্খে । আননে কথন 

স্থষমাম্ডিত চারু কুম্্ম-উদ্যানে 

নির্ভয়ে উভয়ে পশি' করেছি চয়ন 

ফুলচয়ে ; বসাইয়া শম্প-ম্আসনে 
সাজায়েছি পুম্পলাজে স্নেহাম্পদ ! তোরে। 

কভু বক্ষে জড়াইয়৷ (হায়! কি কহিব ? 

জুড়াইত দেহ মোর ) লইতাম ক্রোড়ে 
মাদরে। সোদর ! তুই নিরখিতে কু 



স্যাণস্ডক। ৯১ 

ধীরগতি তটিনীর নিরমল নীরে 

বিধৌত-পাগ্ুর-পট কারগুবগণ 

সন্তরে -মস্থরগতি সন্তোষবদ্ধন ! 

কোমল ভুঁজবন্ধানে কন্ধর বেষ্টিয়া 
চপলে দৌড়িয়া আদি দুলিতে কখন 

পৃষ্ঠে মোর, রে চপল ! কি আর কিন? 
চনাননিন্দিত অই শীতল পরশে 

পলকে পুরিত অঙ্গ বিপুল পুলকে। 

হে কৌতুকী ! ম্যেশিশুসঙ্গে রঙ্গভরে 

ক্রীডিতে ধাইতে কভু নিমিষে ছুটিয়া 
পাছে পাছে; প্রাণ মম উঠিত নাচিয়। 
তারি সাথে । যত স্তখ হায়রে ! লভিন্ব 

শৈশবে, সে সবে ভাবি স্বপন এখন। 
এত বলি নরনাথ সন্ঘোধি অনুজে 

কহিল “দেখহ বস ! ওই দিনমণি 
প্রথর কিরণরাশি ছড়াইয় ক্রযে 
উঠিতেছে উদ্ধে মধ্যগগনের পথে 
উগ্রমূ্ভি, মাধ্যন্দিন কর্মের সময় 

হইয়াছে উপস্থিত, পরাণের মাঝে 



৯২ স্তাথস্তক । 

জাগিতেছে বাকুলতা । বলিব কি আর? 

ইদেবতার পুজা, পঞ্চ যদি 
যথাকালে অনুষ্ঠিত না হয় জাঁয়ার, 

কিৎবা যতক্ষণ থাকে আহ্ছিকের ক্রিয়। 

অ্মস্পন্ন, অপ্রপন্ন থাকে ততক্ষণ 
দেহ মনঃ ভারাক্রান্ত ষেন গুরুভারে ; 
কি উদ্বেগ, কি অশান্তি ভুগি মনে মনে । 

যাও এবে, নিতাকণ্ন কর সমাপন, 

সায়াহ্ছে মিলিত হবে আমার মদনে । 

প্রাথিত বিষয়ে তব কিরূপে উত্তর 
প্রদানিব, ভালমতে ন] চিন্তিয়া আগে? 

প্রাণাধিক ! ক'ব খুলি পরাণের কথা 

নিভৃতে, এতেক বলি উঠিলা ভূপতি। 

ইতি স্তামস্তক কাবো নিবেদন 
নাম প্রথম নিকাশ । 



স্তামস্তক। ১৩ 

দ্বিতীয় বিকাশ। 

দেখা দিল অপরাহ্ণ দ্বারাবতীপুরে, 
জুড়ায়ে আতপদগ্ধ. ধরণীর বুক 

বহিতেছে ধীরে ধীরে স্িগ্ধ সমীরণ। 
উপবিঞ সত্রাজিৎ বিশ্রামভবনে 
ভাবনা-নিবিগ্-চিত্ত, আমি হেনকালে 
প্রণমি প্রমেন বীর বমিল। সম্মুখে 
নৃপতির। .খেদভরে কহিল! ভূপতি, 

“ কত ভাব, কত কথ। উঠিতেছে মনে 

হে মোদর! কহি কিছু শুন মনঃ দিয়] । 

জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীতপ্রায় 

এবে আমি, শিক্ষাজীবনের প্রতিচ্ছায়। 

ভামিছে নয়নে মোর ; কি স্থখের দিন 
গিয়াছে চলিয়া ! হেন স্থখের সময়' 

পাই নাই এ জীবনে__রাজার জীবনে। 
দাদশাবদ বয়ঃক্রম যখন আমার 

শিশু-নুদ্ধি; মোরে পিতা শ্রুতিশিক্ষা তরে 

অপিল! স্বধশ্ম-নিষ্ঠ ইগ্ঈদেবপাশে 

(খ) 



১৪ সামস্তক। 

হৃঃচিত্তে ১ যথাবিধি দীক্ষা প্রদানিলা 
সুদক্ষ তপন খষি থত্বিক্প্রধান 

পবিত্র সাবিত্রীদানে, স্ৃতপঃপ্রভাবে 
প্রভু মোর প্রভাবিত বিভাবসু সম। 

পরিহরি হেম-তন্ত-সম্তৃত * কৌষেয় 

প্রিচ্ছদ, আচ্ছাদিনু তনু অনুদিন, 

স্বকক্*শ কার্পামিক কাষায় কৌগীনে । 

ধেনুরক্ষা, বেদশিক্ষা, ভিক্ষা আহরণ 

ছিল ব্রত, হবিষ্যান্-ভোজন সকৎ1 
মধ্যাহে, বিজনে বাস, অজিনে শয়ন । 

রম্য হণ্ম্য-তল ছাড়ি হায়! কি কহির? 
তরুতলে শিলাতলে যাপিনু সময় । 

ছিলাম বিষয়স্বথে বিমুখ মতত । 

ছিনু অতি স্থমংযমী স্ুসং্যত যথা 

যতী, কিৎব। পঞ্চাশৎ-উদ্ধ বৃদ্ধ আধ্য 

যথা, পৃত বৈখানস-বৃতি-সমাশ্রয়ে 1 
(ররর খাপ স্পা 

* হেম-তস্ত-সম্তত-সোখার জরী বুক্ত। 
1 লক একবার মাত্র। 

£ বৈধানসম্্বানপ্রস্থ । 



হ্নস্তক ! ১ 

যারা রহে বনে, ছাড়ি গ্রপঞ্চপূরিত 

ংলার-আশ্রম চির-বঞ্চনার স্থল, 

অন্তিমে যাপিতে কাল শাস্তির মহিত । 

হে ভ্রাতঃ ! ভ্রমিনু কত তীর্থতীর্থান্তরে 
ভুতা-মম হ'য়ে নিত্য পরিচর্য্যারত 

আচার্যের। কভু গুরু, গিরি-মরু-দেশে 
ভ্রমিতেন, পশ্রিতেন কখন হনে; 

বমিতেন কডু প্রভু মহানিন্ধুকুলে 
সন্ধ্যায়) তিমৃন্ধ্যাপৃত ব্রাঙ্গণ যেমতি 

বসেন আহিকহেতু জাহুবীর তীরে । 
তপোবলে পরাভবি স্ব্গবাসী দেবে, 

লভিলা তপন খষি অর্থ মহনীয় * 

সন্লাগ্রে, মমগ্রক্রিয়৷ তার অধ বিন 

নহে পুর্ণফলপ্রমু, প্রথব-রহিতা 

হিতকরী নছে কভু যথা! বেদ-মাত!, 

গায়জী। * অন্ুয়াবশে একদা বাস্ুকি 
ক্ষীর-নীরনিধি-কুলে ৫ মহধি যেখানে 

কালী মাননীয়, শ্রেষ্ঠ। টু 
4 ক্কীর-নীরনিধিসক্ীরসমুস্থ । 



স্টামস্তক। 

সহর্ষে মগন যোগে, আদিল গঞ্জিয়া 

হিংসক, দংশিতে রোষে দোষহীন জনে 
অনাধ্য | দুর্দম দন্ভে তীব্র আশ্ফালনে, 
বিক্ষোভিয়া সিন্ধুবক্ষঃ বাম্পতরী সম 
মহোচ্ছ।সে, দাণ্ডাইলা প্রকাণ্ড মূর্তি 
সমাধি-নিরত সেই খধিপুরোভাগে 
নাগরাজ। উচ্চ কণঠে অকৃষ্ঠিত চিতে 
নাগেত্দরে কহিনু আমি “যোগীক্্র যেজন 

নিমগ্ন গভীর ধ্যানে, স্বলদগ্মিনিভ 

তেজন্বী, কে আছে হেন মু বিশ্বমাঝে 

ঘটাইতে বিদ্ধ তার বাড়াইবে হাত 
স্বইচ্ছায়? তুচ্ছ ভাবি দুল্লভি জীবন, 
পুচ্ছ আকথিয়া বলে সুপ্ত কেশরীর 
কে শরীর আঘাতিবে মরিতে অকালে £ 

কেশাগ্র পরশে সেই উগ্র জীব জাগি 
জট! নাড়ি বজ্জনাদে নিনাি ভৈরবে 
ভীমমুন্তি মুহতর্ভেকে আক্রমে বিক্রুমী 
বিপক্ষেরে । তপস্বীর তপোভঙ্গদোষে, 

 দৈবরোষ অকস্মাৎ তম্মসাৎ করে 



স্মস্তক | ১৬৭ 

নিগীড়কে, শস্তু-নেত্র-সম্ভৃত যেমতি 

বীতিহোত্র * ভয়ঙ্কর হুছুঙ্কার রবে 

পোড়াইল অহঙ্কারী দুশ্ধাদ মদনে । 
পরম স্মিত জনে এ গছিত কাজ 
সাজে কি তোমারে বীর ? নারিনু বুঝিতে 

কি মাধ সাধিবে বল বধি সাধু জনে 

অকারণ? অুনিশ্মীল নিশ্মাল্য দেবের 

কে কোথা চরণে দলে নিশ্মাম হৃদয়ে ? 

দলে যে, সে হয় হায়! নির্মল সমূলে ! 

বুঝেছি জনম তোর অতি হীন কুলে 
রে অধম! ব্রা্গণের গৌরৰ ম্মান 
কি আর বৃঝিবি তুই? “উত্তম” “অধম” 

একথ। লিখিত কারে। না থাকে কপালে, 

কণ্ম শুধু স্বভাবের দেয় পরিচয় ! 

সৌতাগ্য-গরবে অন্ধ, মত্ত অহঙ্কারে, 

পুজ্যেরে গুজিতে যেব। করে অবহ্ল! 

অবোধ ! অচিরে সেই কুকর্ম্ের ফল 
শল্য-লম রোধে তার কল্যাণের পথ ; 
* বতিহে এর. অগ্রি 



১৮৮ স্তাশস্তক। 

দুর্দেব-অশনি আশু পড়ে তার শিরে। 

মকল বর্ণের গুরু, দেবতা ভূতলে 
ব্রাহ্মণ । কি আছে বল মহাপাপ হেন 

ব্েন্গা-হত্য! সম ? সেই কুকর্স্ো উদ্যত 
আজি তুই, এই পাপে মরিবি ঘুরিয়া 
অঘোর নরককুণ্ডে ঘোর আর্নাদে ১ 
রে চগ্ডাল! জন্ম তোর বৃথা ভূমণ্ডলে 1” 

এত শুনি সিন্ধুজল আঘাঁতি লাঙ্গুলে 

ভুজঙ্গ, গন্ভীরে দস্তী ছাড়িন হুঙ্কার 

তীরে রোষে, জলজীব গ্রলয়শঙ্কায় 
পশিল অন্তোধিগর্তজে পাষাণকোটরে 

মুতর্তে। নিঃশ্বাসে মুহুঃ গরলকণিক 

পুর্ধে পু্জে উগ্ারিয়া, ভীম ঝঞ্জাবেখে 

অগ্রসরি, দর্পভরে ফণা বিস্তারিল! 

স্থপ্রশস্ত সুর্পাকাঁরে সর্পকুলপতি। 

অমনি ফণীন্্রশিরে অপূর্ব বিভায় 

ভাতিল স্ুৃপ্রভ মণি ;১-পূর্ববাচলশিরে 
প্রভাতসময়ে মরি ! গ্রভাযয় যথ। 

ভাকর। দপিতেছে দৃপ্তক্রোধ-শিখ। 



স্যামন্তক । ১৯ 

ধকৃধকি নিম্পলক নেত্রযুগ মাঝে 

দাবাগ্নি-অধিক-তেজে ; খেলিছে রলন। 

লকৃলকি, খেলে যথ। বিদ্যুতের দ্যুতি 

অভীক্ষ *; ঝরিছে তীক্ষ কালানল মম 
লালাবিন্দ্ু সাংঘাতিক, স্যন্ধযুগ 1 বাছি 

দংশিতে খধির অঙ্গে অশ্রর-বিক্রমী 

বাস্তকি, সহস। আমি সাহমে নিরি 

গুদাশিন্গ নিজতন্ত জীব-কুল-আ্রাস 

গ্রাসমুখে | . অচিরাৎ বজাহত সম 

দুঢ দৎগ্াঘাতে আমি রভিনু পড়িয়া 
অধীর ধরণী পরঙ্ঠে ১ কাপিল অমনি 
স্মএ্এ ভুধর-সিন্ধু-লভ বশ্ুন্ধরণ 

থর থনি। শভগির ভাঙিল মমাধি 

মে কম্পনে । শুনিয়াছি কমগুলু ভ'ত্টে 

কিনি সিঞ্চিলা গ্ষি মন্ত্রপুত বারি 

গাত্রে মোর, স্পর্শসাপ্ে লভিম্ু অচিরে 

ভুল ও ভ জীবনী- শক্তি, শক্তি-বিদ্ধ-তন্থ 
সপ ৮ শাশাসসি শপীস্পপেপী 4 শা পা সস এ টা প্র ভু 

* অভীক্ষ পুন পুন । 

+ স্যন্ধ- প্রান্ত | 



২৪ স্তামন্তক । 

লক্ষণ লভিল] যথা নুতন জীবন 
সঞ্জীবনী লতিকার ললিত পরশে । 
দেখিনু ভুজঙ্গ-অঙ্গে নিঃক্ষেপিলা বেগে 

রোষপরততন্দ্র ষি মন্ত্রিত বিধানে 

সলিল গণ্ুষমাত্র, কুগুলীবেঁনে 

তিঠি ক্ষণ দু জীব ত্যজিল জীবন 
অবিলন্মে। নাগেক্দ্রাণী বিলশ্ঘিতবেণী, 

বাাধ-শর-বিদ্ধা মুখ্ধ! কুররীন * মত 

গম্ভীরে রোরুছ্যমান।, পড়িলা খষির 

স্থচারু-চরণ-মুলে বিলাপি উচ্ছ/াসে। 

করুণ আক্ষেপবাক্যে নাগমহিষীর 

ভুলিল! মহধিবর বৈরনির্যমাতন- 
"প্রতিহিংসা ; অনাথার তাপিত নিংশ্বানে 

মহাদয় তাপনের দ্রবিল হুদয়, 

স্বতঃই সরস যাহা শ্রেহ-ন্ুধা-রসে। 

“নিদারুণ শোকতাপ” কহিল তাপস, 

“নাহি সহে অবলার কোমল পরাণে, 

* কুরর-উৎক্রোশ পক্ষী ॥ প্রাদেশিক ভাষার, 
কুর্সল। স্ত্রীলিঙ্কে কুররী। 



স্তামস্তক। ২১ 

নব নধনীত যথ। ন! সহে উত্তাপ 
গলে যায়, কিংবা যথা হয় পরিস্লান 

শিরীষ কুস্ুম্দল অনলের তাপে । 
পতিশোক সতীহৃদে ব্জ হেন বাজে । 

নারীজাতি বিধাতার শুভ আশীর্বাদ 
মর্ত্যভূমে । পরাজিত, ত্রিদিব-ন্থৃষমা 
পারিজাত-মাল। তার কাছে । অয়ি শুভে । 

তব দুঃখ দেখি দুঃখী, ক্ষমিলাম আমি 

নাগবরে, মাগ বর হে বরবণিনি ! * 
যাহা লয় মনে তব 1” এতেক কহিয়। 

নীরবিল! কূপা-চিত্ত তাপমসত্ম | 

উত্তরে ললিতকণ্ে ভুঙ্ঞঙ্গললন। । 
“হে সাধো ! সাধের ধন পতিরত্ব্ব শুধু 

রমণীর, একমাত্র সে ধন নিধনে 

কুলাঙ্গনা-কুল মরি চির-কাঙ্জালিনী [” 
এত বলি নাগপত্রী মাগির কাতরে 

প্রিযপতি-প্রাণভিক্ষা, পতিপ্রাণ সতী , 

অপাঙ্গে বহিল অশ্রু নদীস্রোতোরপে । 

* ব্রবণিনী-উৎকষ রমনী । 



২ স্ানস্তক | 

পন্দোধিয়া শোকাপন্ন পলনগবধূরে 

খধষিবর, শুভপ্রদ প্রদানিল। বর 

বিপন-দয়িত-ভিতে, স্প্রসন্নচিতে | 

“অয়ি অকলঙ্কশীলে ! লও অঙ্ষে তুলি 
পতিদেচ, তাছে তার ঘটিবে কল্যাণ 

হে কল্যাণি ! প্রুব পুনঃ ফিরিবে জীবন 
অস্বত-পরশে তব, সে মৃত শরীরে | 
ছিন্নবৃন্ত যদি কু হয় ভাগাদোষে 
কুমুদ, গরকাশে তনু কৌমুদীন্ধায় 
স্রধাময়ি 1” এত শুনি সাননা অন্তরে 

খধির চরণদ্বন্দ বন্দি ভ্তিভরে 

ভুজপী, ঝাধিল দৃঢ় আলিঙগনপাশে 
পতি-অঙ্গ, স্মপ্তিভঙ্গে চেতনা যেমতি 
ফেরে পুনঃ বাস্থকির ফিরিল চেতন। 
তেমতি হইল] সুখী শোকার্ত ভুজগী ৷ 
[পরয়পী-উরমে জাগি, দেখিল। উরগ 

সম্মখে সে যোগিবরে, ক্ষোভে অভিমানে 

ক্রোধান্ধ ফণীক্র সহঃ দংশনে উদ্ভত 
পিত্ত ক্গ "খষিরে পুনঃ ১_হে ধরিত্রি! । বল 

ঞ ইবি ভরবে বি | 



স্ঠাসম্তক | -. ২৩ 

কিরূপে ধরিছ হেন নৃশংস নিষ্ঠ,র 
কুতন্বে ? এরূপে বুঝি সর্ববহমহ] তুমি ! 

প্রবল পীড়ার অস্ত বাড়ে বড় স্পু। 
ভোজনের, কিন্তু তাহা নারে সন্মরিতে 

যেই, পড়ে পুনঃ সেই ব্যাধির কবলে । 

হায়রে ! তেমতি এই খল সর্পাধম 
বৃথা দর্পে আস্ফালন করিছে আবার 

পড়িতে বিপাকে । থষি কহিল সকোষে 

সন্দোধিয় বাস্তকিরে, “আততায়িবধে 

নাহি পাপ, পারি পাশী ! অবাধে বধিতে 

তোমায়, তথাপি আমি নধিব না তোরে 

অবোধ ? দিয়াছি প্রাণ লব কি কাড়িয়া £ 

কিন্তু পাইয়াছি ব্যামে, * নাহি অব্যাহতি 
আজি তোর রে চগ্ডাল ! পাষণ্ড ! বর্ধ্ধর ! 

এই দণ্ডে, যোগ্য "দণ্ড প্রদানিব তোরে 1» 

এতেক কহিয়া ক্রুদ্ধ যোগিচুড়ামণি, 
ধরিয়। প্রযত্ত ক্ষুল্দ মন্ত্ররুদ্ব-গতি 

* ব্যাম.-ছুই পার্খে প্রসারিত হস্ত ছয়ের মধাস্থিত 

স্থান। প্রার্দেশিক কথায়, বাম্, বাউী। 



৪ স্যাথস্তক | 

ভুজঙ্গে, ভাঙ্গিল৷ দৃঢ় মেরুদণ্ড তার 
তীত্র পদাঘাতে, উগ্র গ্রভুপাদ মম; 

প্রহার, তক্করভাগ্যে ন্যায্য পুরস্কার । 

অদ্ভুত বৃত্তান্ত সেই, মণি স্তামস্তক 
উষার কিরীট-শোভী নবরবি সম 

শোভিত মশীক্দ্রূপে ফশীক্ররের শিরে 

সতত। লাঞ্কনাভোগ ভূগি তোগিপতি * 

যোগীর চরণে পড়ি মাগে পরিহার 

কাতরে । “সাধুরে দ্রোহি, হিৎমি অহিৎসকে, 

কি মহাপাতক অহ !” কহিলা বাস্তুকি, 
“অজ্জিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত নাহি কিছু তার ; 
চিত্তের এ মলিনত ঘুচিবেন। হায় ! 

কিছুতে, এ পাপে যোর নাহিক উদ্ধার 
কোন কালে, হাহ|রবে পুরিব রৌরবে 
যতকাল রবি শশী রবে ধরাতলে । 

ঈশ্বর অক্ষম, মম এ পাপ ক্ষমিতে। 
শ্ীগুর করেন ক্ষমা, গুরু অপরাধ 

শিষ্যের, গুরুই শুধু বিশ্বের মাঝারে 
শী পিপল পাপ অপ শপ পপ সপ -াগ পতাররারহাা 

* ভোগিগতি্স্র্পরাজ। 



স্তামস্তক 1 ৮৫ 

একমাত্র পরিজ্রাতা। শিষ্যত্বগ্রহণ 

করিলাম তব, প্রভে। ! কর মন্ত্রদান ॥ 

কহিলা তাপসোভম “শুন তন্তুকথা, 

অহিহসা, পরম ধল্ম ; সত্য, মহাত্রত । 

পর-উপকারসম পুণ্য নাহি আর ।. 
£খ-দৈন্য-পূর্ণ এই ধরণীর বুকে 

দয়ার অস্থতধার। যে করে সিঞ্চন 

দিবা রারি, গ্রীতিপাত্র সেই বিধাতার । 
ধরহ ধরার ভার পাতিয়া মন্তক 

বাল্থুকি ! করহ তুমি এ দীক্ষা গ্রহণ 1” 

এরূপে দীক্ষিত হ'য়ে নাগকুলেখর, 
প্রদানে দক্ষিণা, সেই মণি স্তামস্তক 
মুনিবরে!। নাগলোকে ফিরিল দম্পাতী, 

কম্পিত হইল সিন্ধু কল্লোলি ভীষণ । 
ফিরিলাম গুরুশ্ষ্য বিশ্রাম-মানসে, 

আশুমে ।*কহিলা বি “হে শিন্য ! আমরা! 

নশ্বর ধনের কভু নহি অভিলাষী । 
জানি মোর। অর্থে লোভ, অনর্থের মুল । 

কুমার ! এ রত্র মম আশীর্বাদ সহ 
(শ) 



৮৪০ 

লভিবারে স্তামস্তক অনুরাগী তুমি 

স্তামস্তক । 

অপিনু তোমার করে যত্ুসহকারে 
আময়ুজ্সন !” বায়ু যথা বছে পরিযল 

দুর পন্মবন হ'তে, পূর্বব-স্মৃতি তথা 
জাগাইল অকম্মাৎ নৃপতি-অস্তরে 
পুষির অসীম ম্নেহ। নরেক্্র-নয়নে 

_-ইন্দীবর-বর মরি ! নিন্দিত সতত 
তুলনায়-_-অশ্রুবিন্দু দেখা দিল আঙ্গি 

আনন্দে, বিমল সাক্দ্র * মুক্তাফলনিভ 

সুন্দর । মধুর বাক্যে কহিল ভূপতি 
মুছি আখি। “হে সোদর ! সেই স্তামস্তক 
পরাইন্ু নিজকরে পরম আদরে 
স্নেহের পদক-সম হে স্লেহ-ভাঙজন ! 
গলে তোর । উগ্রসেন ভূপতির তরে 
যদুকুল-চুড়ামণি চাহিলা এ মণি 
মম পাশে, হায় ! জীব মমতার পাশে 

বাধা সদা ; তেই আমি না দিনু কেশবে 
সেরতু। জানিনু তব অনুচর-মুখে 

* লাক্র-ুনিবিড়, দ্বন। 
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হে অনুজ] শুনিয়াছি গুরুজন-মুখে 

অবহেলি অন্তরঙ্গ চাহে যে রঞ্জিতে 

পর-মনঃ পরিণামে ঘোর পরিতাপ 

শটে তার। মণি সহ হে নয়নমণি ! 

নিরখি তোমারে মম হৃদয়-কন্দরে 

উথলে স্থখের উৎস ১-_মহোতসবে যেন 

মহাহ ভূষণে হেরি সজ্জিত বিগ্রহে *. 
দেবতার, আপনারে ধন্য ভাবি মনে॥ 

হে ভ্রাতঃ ! অরণ্যে থাকি দীন বন্যজীবে 
কি করিল অপচয় বৃ্বিতে না পারি 

মানবের ? মুগাজীব 1 বধে ম্বগচয় 
জীবিকার্থ, নিরর্থক আমোদের তরে 

যে বধে প্রাণীর প্রাণ, সে কি নহে পাঙ্গী 
ততোধিক ? ধিকৃ এই জঘন্য ব্যসনে |» 
বীরবিলে নরনথ এতেক কহিয়া, 

উত্তরিল! স্থখ্োদ্তর মধুর বচনে 

যুবরাজ | “মহারাজ ! ম্বগয়া, ব্যসন £ 

ক বিগ্রহ - মুক্তি, প্রতি । 

4 মুগাজীব- ব্যার্থ । 



স্হ স্তানস্তক ! 

জানে তব দাপ। কিন্তু বীরের কপাণ 

কপাহীন» __স্ুশানণিত, লোলুপ সতত 

শোণিতে, অধীর যথ। কালিকা-রসনা। 

দ্ানব-রুধির-ধার। করিবারে পান। 

এজন্য শাস্ত্রের বিধি নহে প্রতিকূল 
কভু রাজন্যের * প্রতি মুগয়া-বিধানে 

হে বিধিজ্ঞ ! আশ্রয়িবে সতত মানব 

স্বীয় বর্ণাশ্রম-ধন্গ, কর্তব্য বলিয়া 

নিবদ্ধ করিল যাহা নিবন্গ-নিবহে 

দুর-ভবিষ্যৎদর্শা মহধি-নিচয় | 

আনন্দে স্বতাব-শোভা করি সন্দর্শন 
বেড়াইব বনে বনে শিখরে কন্দরে 
সানুদেশে, যথা স্থখে বিহরে সম্ভত এ 

. পশু পক্ষী,__গ্রকৃতির সরল সম্ভতি ! 

নির্ঝর হইতে কোথা ঝর ঝর স্বনে কি মত ০ 

ঝরে পৃত বারিধার! স্ুধাধারা-নিভ 

গ% রাজন্য-ক্ষজ্জিয়। 

1 নিবন্ধ-লিবহ ০ গ্রন্থ-সমুহ 1 

থু সম্তত-্সর্ধদ! | 
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নিরমল, পরিমল-পুরিত গুসুনে 
করিয়াছে স্থরভিত চারু বনস্থলী 

বিকশি ললিত অঙ্গে তরু লতিকার, 

স্ব-মৌরভে । কোন স্থলে ছুটিছে গৌরবে 
আুরলা রভমময়ী * কল কল নাদে 

গিরিনদী। ধন্য মহাধ্যানের প্রসূতি 
অরণ্যানী, 1 যথা নিত্য নিমর্গ-সুন্দরী 

অনিন্দ্য স্বর্গের শোভা আহরি নির্জনে 
রাখিয়াছে যন্তরভরে, যেই প্রতিরূতি 
চিজ্রিছে কুহকময়ী তুলির অক্ষনে 
প্রকৃতি, তুলনে তার মানবীয় ছবি 

দুর-পরাহত, দীপ্ত রবির কিরণে 
দীপালোক যথা মরি ! হতত্বিষ 1 অতি! 

শরীর-পোষণে শুধু প্রশস্ড ওধধ 
পরিশ্রম, অপণিত শুণের আশ্রয় | 

বল-অগ্নি-খ্মুতি-মেধা-কান্তি-পুষ্টিকর 

** রভসময়ী-বেশব্তী । 

1 অরণ্যানী-মহাবন। 

4 হতত্বিষ-্ুহীনপ্রভ | 



৩৪ স্ামস্তক 1 

হেন শ্রেষ্ঠ রসায়ন * কিবা আছে আর ? 
শ্রমশীল দদ। স্থখী, স্থুঃসহ দুঃখ 

অনুভবে কল্মাহীন অলস যে জন 

এ ভবে। ম্বগয়৷ অতি উৎকৃগ্ট ব্যায়াম, 
নাশে অলসতা, আশু করে প্রস্ফ,রিত 

বীরত্ব সামর্থ্য স্কুত্তি উৎনাহ সাহস । 
শ্রমান্তে বিশ্রাম পুনঃ কিবা মনোহর ! 

গ্রকৃতির সহ কভু নহি পরিচিত, 

কদাচিও রাজধানী ছাড়িয়া কোথায় 

করি নাই পদার্পণ দূর-ব্যবধানে | 
হেরি হে বন্ুধাপতি ! সুধা ধধলিত 1 

সৌধমাল। চারিদিকে, ধার্ষিছে নয়ন । 
চলিছে ঘর্ধর-রবে শকট-নিচয়, 

শিল্প-যন্ত্র-কুল আর বধিরি শ্রবণ ; 

উঠিতেছে অহণিশ নর-কোলাহল 
ঈর্যা-নিন্না-হলাহলে পরিপূর্ণ ষেন 

নগর। এজন্য বুঝি অরণ্য-বামিনী 

* বসায়নস্জরাব্যাধি নাশক ওধধ। 

$ সুধ1-নচুপ, প্রলেপ, তন্থার? ধবলীব্বুত্ত। 



স্তামস্তক | ৩১ 

শান্তিদেবী ।৮ এত বলি মাগিল! বিদায় 
গ্রসেন, উৎসাহে তার উৎফুল আনন । 
ই&-দেবতার পদে নিবেশি মানস 
ক্ষণকাল, উর্ধপানে বারেক নেহারি 
সত্রাজিৎ প্রদানিল। ভ্রাতৃ-স্নেহ-বশে 
অম্বত-সন্মিত * চারু লম্মতি-বচন । 

সহসা প্রিয়া ভালে উজ্জ্বল, সিন্দুর 
কম্ভ্বল-লোচন৷ রামী গোধুলি সুন্দরী 
দেখ! দিল] অস্তোম্মুখ তপন-সকাশে 
শ্লানমুখী । যাত্রা করে দূর পরদেশে 
পতি যবে, পতিব্রতা স্বামীর সমীপে 
শ্ববেশা বিবশা যথ। দাড়ায় সখেদে । 
দ্রেতপক্ষ পক্ষি-কুল আকুলহৃদয়ে 
উড়ে স্বীয় নীড় লক্ষ্য, ক্রীড়া ছাড়ি আশ 
রথাঙ্গ-অঙ্গনা 1 মরি! চির-রগ-প্রিয় 
আসন বিরহ ভাবি বিষণ্রী সরস্দে 

পদ্মিনী বিচ্ছেদভয়ে মুদ্রিতনয়ন] | 

ইতি স্তমন্তককাব্যে বিদায়গ্রহণ 
নাম দ্বিতীয় বিকাশ । 

» আঅমৃত-সশ্যিত-ু অমৃত তুলা । 

শ বুখাঙ্দলচক্রবাক । বরখথাজ-অঙ্গন। _ চক্বাকখ। 



৩২. স্তানস্তক | 

তৃতীয় বিকাশ । 

রাজ-পরসাদ লভিয়া প্রসেন 

চলিল। প্রেয়ণী কাছে । 

নবীন] যুবতী নুব্রতা” সুন্দরী 

পর্স্যন্কে বসিয়া আছে । 

নিরজন কক্ষ ১ সুগীত বরণে 

রঞ্জিত প্রাচীর গাত্র 

মন্যণ উজ্জ্বল । শোভিছে তাহায় 
বিবিধ শোভন চিত্র । 

পুরব প্রাচীরে সৃষ্টির আরন্ত 
রহিয়াছে স্থচিত্রিত। 

তিমিরের বক্ষে আলোকের উৎম 

হইতেছে উদ্ভাসিত । 

মহাবযোম জুড়ি চৌদিকে কেবল 
আধার ঘিরিয়া রয়। 

দেখা দিছে ধীরে নবীন রবির 
কিরণ হিরথময় । 



স্থামস্ভক | ৬৬ 

দক্ষিণ প্রাচীরে নিবিড় কাননে 

চিজিত সাবিত্রী সতী ৷ 

সম্মুখে শমন নিভাঁক1 রমণী : 

--কোলে নিয়ে ঘত পতি ৷ 

বাম করাম্মুজ প্রসারিয়া বাম। 

নিষেধিছে যম-দুতে | 

নিজ দয়িতের ঘত দেহখানি 

নাহি আসে যেন ছতে। 

কাল-দণড প"রে রাখিয়া চিবুক 

হেরিতেছে যমরাজ । 

সাবিত্রীর দেছে সতীত্ব-প্রতিভ। 

কিবা বিস্ফ,রিত আজ ! 

পশ্চিম প্রাচীরে অশোকের বনে 

মরি | কি” শোকের ছবি । 

বাম করতলে রাখিয়া কপোল্ 

অশ্রুমুখী সীতা দেবী । 

বিমুক্ত কবরী, গৈরিক বসনে 

আবরিছে কৃশ তনু । 



৯৪ সামস্তক । 

ভীম] চেড়ী দল ধ্রাড়ায়ে চৌদ্দিকে, 

_হাতে খাড়া শুল ধনুঃ। 
শোভিছে সুন্দর উত্তর প্রাচীরে 

লমাধি-মগন হর। 

গলে অক্ষ-মালা শিরে অটাভার, 

গৌর কান্তি মনোহর । 

নগেক্দ্র-কন্দরে পল্লবে প্রসুনে 
শোভে নান। তরু লতা । 

বসন্ত আপনি ফুলময় সাঙ্জে 

মু্তিমান আজি হেথা । 

চৌদিকে কোকিল ময়ূর প্রভৃতি 
বিবিধ বিহগকুল। 

শিবের সম্মুখে বমি কামদেব 

__রূপের নাহিক তুল । 

বাম হাটু পাড়ি ' আলী্-বিধানে * 

সমুখিত দক্ষজানু । 
কুসুম বসন কুস্থম ভূষণ 

করেতে কুস্থম-ধনুই | 

* আলীচড়-5উপৰেশন বিশেষ। 
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কক্ষ মধ্যভাগে স্বর্ণ ব্রিপদ্দিক। * 

কাব্যগ্রন্থ তদুপরি । 

তারি এক পাশে মোহিনী প্রতিমা 
মরি মরি কি মাধুরী! 

রতন-দর্পণ রয়েছে সম্মুখে 

হেলাইয়া পুষ্ঠে বেশী 
পায়ের আঙ্ল নাড়িয়া নাড়িয়। 

হেরে বিন্ব বিনোদিনী । 

__দেঁখিল বদন, নাপিকা, চিবুক 

অলকের শোভা কিব! ! 

কভু বা অধর কপাল, কপোল 

চাহিছে দশন জিভা৷ ! 
কৌতুকে কখন মুকুরে মেছুর 1 

বাড়ায়ে আঙ্ল গুলি, 

প্রতিবিন্ব তার , দেখিছে ছু'ইয়া 
-অতগুলি চাপ। কলি ! 

দুয়ারের পাশে ছিল আড়ি পাতি 

সমান-বয়সী সখী, 
ক ব্রিপদিক1--তেপার।। 
1 মেছুর-০কোমল, দিগ্ধ । 



৬ স্গামস্তক । 

নাম শশিকল]  শশি-কল।-প্রায় 

হাসিল সে রগ দেখি। 

চমকি স্তবত্রতা উঠিয়া তাহারে 
টানিয়া লইল পাশে । 

“দুয়ারে ঈ্াড়ায়ে  হাপ কেন মখি?” 
স্থধালে! মধুর ভাষে । 

শশিকল! তার কি দিবে উত্তর? 
কহে পরিহাসচ্ছলে। 

“শরতের পূর্ণ শশধর বসে 
দিবসে আরসী-তলে ! 

হেন বর বপুঃ পতি-করগত 

করা কি উচিত কহ ?” 

কহিল শ্বত্রত। “শুধু নহে বপুঃ 
মনঃ প্রাণ তার সহ।” 

কহে শশিকলা “কঠিন পুরুষ 

_ ললনা কোমল অতি। 

পুরুষ অনল নারী স্নিগ্ধ বারি 
--বৈষম্োের কি দুর্গতি ! 



হ্যামহ্ভক ] 
৫ পদ 

সমানে সমান হইলে মিলন 
সতত স্থখের হাসি, 

বিষমে মিলন - বড়ই বিষম 
পদে পদে দুঃখরাশি !” 

কহিল স্ুত্রতা “কঠিন কোমল 
দুইটীর সন্মিলনে। 

নর নারী ছুই মিলি, মানবের 
সম্পূর্ণ তা মেই খানে । 

জানিন্ রে সখি! বালিকা-বয়সে 
ছিল মোর কত ক্রোধ । 

নাহি ছিল ওই শারিক। মতন 

পরের ভাবন। বোধ । 

তোরা সব সখী মোর সুখ লাগি 
করিতে প্ররাণ পণ । 

কত শত রূপে খাটি দিবা নিশি 
তুষিতে আমার মনঃ। 

এক দিন সখি! মনে করে দেখ, 

বসন্তের দিবাশেষে । 

(খ) 

৩৭ 
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সব সী মিলি  আমোদে আমারে 
সাজাইলে বর-বেশে। 

হ'ল মাধবিকা অভিনব বধু 
সবার কনিষ্ঠ সেই। 

মে ক্ষুদ্র মুখের মধুর হানির 

হায়রে তুলনা নেই! 

পুরুষের মত পরালে আমায় 
বসন, আটিয়া কটী। 

সাজাইলে তনু বর্ণসাজোয়ায় 
শোতা অতি পরিপাটী ! 

শিরেতে কিরীট স্থবর্ণ-মণ্ডিত, 

শিখি-পুচ্ছ-গুচ্ছ-সহ | 

চরণে শোভিল কারুকার্যাধয় 

সুমহযণ উপ্ণানহ। 

মাধবিকা-অঙ্ষে  কাঞ্চন-কাঞ্চুলী 
হীরা-মণি*বিখচিত ! 

স্থলীল নিচোল পরিধানে তার 
কিবা শোভা অতুলিত। 



মস্তক ৩৯ 

মস্তকে মুকুট শোভে ঝল মল 
গলে মুকুতার হার। 

এরূপে আমর! বকুল-তলায় 
, বর-কন্যা চমৎকার । 

তুমি সখি!নিজে হ'লে পুরোহিত, 
__-পরিধানে সাদা ধুতি । 

গায়ে নামাবলী গলে উপবীত 

কক্ষতলে লন্ব। পুথি। 

নাসাগ্র হইতে কেশাগ্র-অবধি 
সুদীর্ঘ মৃত্তিকা ফোটা। 

- পণ্ডিত ঠাকুর ডান হাতে ধরি 
এক গাছি লাঠি মোটা। 

যেন বড় বুড়া; খক্খক্ কালি 

কহিলে মিন্ মিন্ স্বর। 

পা-পাপান্ধীটার মি-মিলেছে বেশ্ 
দি-দি-দিব্য ব-ব-বর। 

ভুলিদ্ নিবোন পরেষা ঘটিল 
বলিলাম ক্রোধ ভরে । 
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দিদি কিরে পাজি? “বব্ধর বলিয়া 
গালি দিতেছিস মোরে ? 

এত বলি তব হাতের লাঠিটী 
টানিয়। লইন্সু বলে। 

হানিতে আঘাত মাধবিক আসি 
জড়ায়ে ধরিল গলে। 

কহিল নে হালি, সগ্যঃ ব্রে্গ-বধ 
হ'ত আহা ! এইক্ষণ !' 

উত্তরিলে তুমি এশুভ বিবাহের 
এ সবে শ্বম্তিবাচন !, 

“তা নয়” কহিল হাসিয়া সরলা, 

পুরোহিত মহাশয় ! 

মন্ত্র না পড়াতে, আগেই দক্ষিণা ' 
ব্যবস্থাটী মন্দ নয়! 

ঠেঙ্গার গুতোয় আজিকে ঠাকুর ! 
ঘুচিত প্ডিত-পনা ৷ 

সন্ধ্য। নাহি বার দীর্ঘ ফোটা তার 
তা মোদের আছে জানা । 
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কহিল! স্থশীল। বামুন দেবত। 
পুজনীয় অতিশয়। 

আমোদের ছলে তোদের এ ঠাট্রা 
দিদি লো! উচিত নয়। 

তার প্রতিফল দেখ হাতে হাতে, 
-_ এই যে ঠেঙ্গার গুতো। 

মতা সত্য ঘদি করিতে অবঙ্ঞ। 

ন। জানি কি দশা হতো &৮ৈ 

ভেবে দেখ মখি!  এইরপে হায়! 
ঘটাইছি কত দিন। 

সামান্য বিষয়ে কিতুমুল কাণ্ড 

রাগে হ'য়ে বোধ-হীন । 

কিন্তু যেই দিন গ্রাণেশের করে 
পরশিল মম কর। 

সেদিন হইতে বহিল জীবনে 
প্রবাহ নৃতনতর ৷ ৃ 

কি ছিলাম আগে হইয়াছি কিব! 
চেয়ে দেখ ওলে। সখি ; 
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এবে ইচ্ছা হয় দিয়ে নিজপ্রাণ 
প্রাণেশেরে করি স্বুখী | 

উত্তপ্ত পরাণ হইল শীতল 
মরুভূমে প্রবণ । 

হৃদিভর] প্রেম, উচ্ছাসে তাহার 
সদাই বিভোর মনঃ। 

ভয় ক্রোধলাজ পলাইল লাজে, 
কি আর অধিক সই! 

পতির পরাণে ঢালিনু পরাণ 
আমাতে যে-আমি নই । 

ছিল অভিমান, রাজার নন্দিনী 

অতিশয় ূপবতী । 

এবে মনে লয়” পতির তুলনে 

আমি যে কুৎমিত অতি ।৮ 

শশিকল। কহে “তাই'কি দর্পণে 
পরখিছ তনুখানি ? 

রূপের পলরা | কহিছ কুৎদিত? 
চক্ষুঃদোষ অনুমানি। 



স্থাধস্তক | ৪৩. 

শরীরের রূপ ন। ধরে শরীরে 
উছলি পড়িছে যেন! 

ভুবন-মাঝারে ইহার মতন 
কোন্ দেহে রূপ ছেন? 

আশৈশন ইহা হেরিয়া হেরিয়। 
তৃপ্তির না হ'ল শেষ। 

শশাঙ্কে কলঙ্ক আছে, এই দেহে 
নাভি মলিনতা-লেশ !” 

 হাপিয়। সুক্রতা কহিলা “সজনি! 

মোর ইচ্ছা এ রকম । 

অন্য কথা কিবা? পতির পাদুকা, 

--সেও হৌক মনোরম 19 

শশিকল। কহে “সুন্দর উপম] ! 
-_-এত হীন নারী জাতি? , 

পাুকা হইয়া, থাক তুমি তার 

পদ জুড়ি দিবা রাতি।” 

“অরশ্য অবশ্য” কহিল স্থব্রতা 

“দেখ যেই প্রিয় যার, 



88 স্যাস্তক। 

তার সাধ এই, হউক সুন্দর 
যে.কিছু সকলি তার। 

পতির বসন পতির ভূষণ 
ভোগের মামগ্রীগুলি ৷ 

ছেরিতে স্থন্দর, নারীর অন্তর 

নহে কিরে কুতুহলী ? 

এ নশ্বর দেহে পতির হৃদয়ে 

হ'লে সুখ প্রিয়মখি ! 

নারীর জীবনে ইতোহধিক আর 
কি সৌভাগ্য বল দেখি? 

পতির তোষণে শরীরের সজ্জা 

নহে লো লজ্জার কথা । 

ম[নব-অন্তর করে বিমলিন 

বাহিরের মলিনতা। 

কায় মনঃ, বাক্য রাখিবে পবিত্র 

পতির সেবার লাগি। 

দেবার্চনে চাহি পুত উপচার, 
-_অন্যথা পাতকভাঙ্গী-। 
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বলিতে বলিতে ভ্রিপদিকা হ'তে 

স্ুব্রতা লইল হাতে 

কাব্য-গ্রন্থ । কহে “শুন শশিকলা ! 

লেখা আছে কি ইহাতে ?” 

পড়িছে সুব্রত (স্বললিত' কঠে 

হ্ষরিছে স্ধার ধারা । 

ভাবের উচ্ছণসে বিভোর হৃদয় 

শরীর পুলকে ভরা ।) 

“ভালবাসা 'ন্বর্গ 2১. স্বর্গ, ভালবাসা । 

--ধরণীর সার ধন। 

বিষম নরক, ভীষণ শ্মশান 
প্রেমশুন্যা যে জীবন ॥ 

স্বার্থ-পরতায় মুগ্ধ যেই জন 
লাভ ক্ষতি সেই গণে। 

প্রেমের নাগরে  ডুবিয়া প্রেমিক 
আপনারে সুখী মানে । 

প্রতিদান কভু নাহি চাহে সেই 
গুরুত যে দাতা হয়। 



৪৬ স্যামগক । 

আপনা ভুলিয়া ডুবিলে অপরে 
তাহারে পিরীতি কয়।” 

কছে শশিকলা রাখ দিদি! রাখ 
এ মোর না লাগে ভালো । 

ভালবাসি কবে কে হয়েছে স্থখী 
বলিতে পারিবে কি লো ? 

প্রেমে কতু ভাসি কু হাহুতাশ 
-_-এমনি কুহক-ভরা ! 

প্রণয়ের ফাদে পড়িছে যে জন 
সে জন জীয়ন্তে মর] । 

জ্বরের প্রারন্তে লভ্ঘন-বিহনে 
মে অতি প্রবল বাড়ে । 

প্রেমের আরভ্তে সহযম-অভাবে 
শেষে সে পরাণে মারে । 

জ্বরিতের তরে আছে মহোষধ, 
_রয়েছে চিকিৎসা-বিধি | 

পীরিতি জ্বরের নাহি রে ওষধ, 
এ বড় বিষম ব্যাধি ! 



৪৭ 
সি স্যানস্তক। 

সহসা অমনি গ্রসম-বদন 

প্রসেন প্রবেশে ঘরে । 

কহে শশিকল৷ “ধর সখে ! ধর 

সুব্রত ডুবিয়া মরে 1৮ 

জিজ্ঞাসে গ্রামেন, “কোথায় ?” হালিয়। 

কিঞ্চিৎ বাড়ায়ে গলা, 

“প্রেমের সাগরে” স্বকোমল স্বরে 

উত্তরিল। শশিকলা । 

কহছিলা প্রলেন, “তুমি কেন তবে 

বুথ! পাও মনম্তাপ। 

সঘখীর শোকেতে নয় কি উচিত 

দিতে সে সাগরে ঝাপ £” 

কহে শশিকল। “চাহি না সাগর ; 

সাগরের লোণা জল । 

স্রধার কলগী লখী যে সাগরে, 

মোর তাহে হলাহল ।” 

কছে যুবরাজ “স্থধাপানে যেই 
হইয়াছে মৃত্যুঞ্জয় । 



৪৮. স্তামস্তক | 

কঠে হলাহল ধরে সে অনা'সে 

করে কি বিষেরে ভয়? 

উত্তরিল] সী “না-কতু-ন। কিন্তু 
ভীত সদা ভূতনাথ 

ভবানীর ভয়ে ১ কি জানি কখন 

ঘটায় সে কি উৎপাত ?” 

নুব্রেত। সুন্দরী হামিছে সখীর 
বচন-চাতুরী-জালে । 

কহে শশিকল। “দেখ'যুবরাজ ! 
এ হাসি কি বিষ ঢালে! 

রাগের লক্ষণ প্রকাশিছে গণ্ড, 

ধরিছে রক্তিম আভা । 

দেখ, দেখ একি অশোকের গুচ্ছ ? 

রঙ্গণ কি রক্ত জবা ?” 

হাসিয়া প্রসেনে ফিরাইল মুখ 
__স্ুব্রতা গম্ভীর হয়। 

কছে শশিকল৷ “আজিকার রণে 

শীমতী শশীর জয় । 



স্যামস্তক্। ১৪৯ 

পুরুষ মানুষ যতই পড়,ক 
বেদ-স্মৃতি-শ্বীতা-শাস্ত্, 

সকলি বিফল ; অমোঘ অমোঘ 

রমণী-বচন-অস্ত্র ! 

এ অস্ত্রের বলে বিদরে পাষাণ, 

মানীর টুটয়ে মান। 

বীরের বীরত্ সাধুর সাধুত্ব 
পালায়, জ্ঞানীর জ্ঞান । 

আকাশের পাখী সাগরের মীন 

কাননের ম্বগচয়, 

এ অস্ত্রে নির্ভিত১ গাও সবে আজি 

শ্রীমতী শশীর জয় ।” 

কহিল প্রসেন গ্অস্ত্রের মহিমা 

শুনি পুলকিত চিত। 

সঙ্গে স্গয়ায় নিয়ে গেলে, বুঝি 

সময়ে দেখিবে হিত |” 

কছিল স্ুত্রতা “যাবে মুগয়ায় ? 

সত্যই কি? নাথ! কবে?” 
(ড) 



€৬ স্মস্তক | 

কহিল প্রমেন “সম্মুখ-উষায়9। 
“দাসী কি পড়িয়ে রবে % 

ফহিয়া সুব্রতা পতিমুখ-পানে 
কাতরে চাহিয়া রে । 

হাসিয়। গ্রমেন করিলা উত্তর 

“গূছলন্ষমী ! রহ গেছে । 

বছু দিন আমি থাকিব ন| কোথা, 

সহমা আলিব ফিরে । 

যুগয়া আমার জানিবে কেবল 

ছু'চার দিনের তরে ।” 

“ঢুই চারি দিন? ছুই চারি যুগ 1” 
কহে শশী করি শ্লেষ। 

“যগ-নয়নারে বধি, মুগ-বধে 

হাত পাকাইছ বেশ!” 

কহিল স্ুব্রতা “থাম লো মজনি !” 
চাহিয়। সখীর পানে । 

“বলো না ওরূপ ১ নাথ দয়াবান 

পাইবে বেদন! মনে। 

১) 



স্তমস্তক | ৫১ 

করুণার খনি প্রাণেশ আমার, 
ক মোর হ'তে পারে 

কাননে প্রবাদে 2 নিবারিছে তাই 
বুথ গঞ্ভী ভুমি ঠারে ।” 

উত্তরিল যুবা “কি আর কহিব ? 
আমার মন্যমের কথ। 

যেই ভাবে ভূমি বৰ্ধিছি; তেমন 
অপরে বৃবিবে কোথ। ? 

তোমার কল্যাণে এ বিশ্বে নকলি 

মধুর আমার কাছে। 

মম সম স্খী হেন ভাগ্যবান 

নাহি জানি কেৰ। আছে £ 

অহ! এ সংমার কতই সুন্দর, 
কত কি সুখের ঠাই ! 

এমন আনন্দ এমন সৌন্দর্য্য 

বৃৰি বা স্বরগে নাই । 

যেই দিকে চাহি সেই দিকে হেরি 
ক্ষরিছে আনন্দধারা | 



৫২ স্যমস্তক | 

ঘরেতে আনন্দ বাহিরে আনন্দ 
পৃথিবী আনন্দে ভরা! 

মানধ-জীবন বড়ই সুখের 
মরি কি আনন্দময় ! 

একটু আনন্দ হীরাখণ্ড হ'তে 

বছ মুল্যবান হয়। 

আননা জীবন, মৃত্যু নিরানন্দ ; 
সজীবের চিহ্ন হাসি। 

যত দিন বাচি কেবল হামিব 

হাসি বড় ভালবামি | 

ওই যেমালতী গবাক্ষের পাশে, 
দেখ চেয়ে একবার ! 

ফুলকুল-ভারে হামিছে কেমন ! 

কি শোভা হয়েছে তার! 

কিন্ত যেই দিন ওই ফুলগুলি 
ঝরিয়৷ পড়িবে হায় ! 

সেই দিন তার  ফুরাইবে হাদি, 
হীন করিবে তায় ।” 



স্ামস্তক । 

কহে শশিকল৷ “তুমি যুবরাজ ! 

এ রাজ-গৃুহের হাসি। 

তুমি ছাড়ি গেলে গুহ হবে বন 

দেখা দিবে তমোরাশি । 

চাও কি আনন্দ মোদের হদয়ে 

প্রদানি দারুণ ব্যথা ?” 

কহিল স্থত্রতা “শশিকলা ! তুই 
বলিম্ কি? ও কি কথা? 

যেরূপে আনন্দ হ'তে পারে তার 

সাধিত হউক তাহা । 

তার আাখে যদি বাধা নাহি পাড়ি, 

কিস্ুখ মোদের আহা ! 

কহছিন গ্রসেন “দেখ প্রিয়তমে ! 

তুর্গম কানন-ভূমি | 

পশ্ু-অনদখর্ণেঁ আমি কোথা যাই, 
কোথা বা রুহিবে তুমি । 

তুমি যি এথ। কর অবস্থান 
মম মনঃ রবে স্থির ৮ 

৫৩ 



৫৪ স্তামস্তক 

এতেক বলিয়া হাব্রতারে চাহি 
ছল ছল নেজনীর, 

কহিল ; “হতেছে . দেবের আরতি, 

বাজিছে বাদিব্র ওই । 
(প্রয়মি ! বিদায়. ডাকিয়। শশীরে 

কহিল! “শুন লো সই! 
তুই নর্দ্ব-সথী, তাই তোরে বলি 

যাবৎ ন। আমি ফিরে, 

সখীরে তোমার যতনে সতত 

দেখিও, আমার কিরে । 

আজি অধ্রিবান, চলিনু এখন, 

গুরুর মন্দিরে রাব। 

মযগয়ার তরে তাহার আদেশ 

আর উপদেশ লুব।” 

বাহিরিল বীর অশ্রুমুখী শশী 
রাণী ভূতাবি্-প্রায়। 

ধরশী ধরিল ধুসর বরণ 

যেন তার হুঃখে হায়! 



স্ামস্তক | 

জ্বলে দীপাবলী, ধৃপ-ধৃয-রাশি 
চৌদিকে সুবাস ছাড়ে। 

হতেছে উৎনব যাত্রা অধিবাস 

রাশীর জড়তা বাড়ে | 

শীতল বাতান বহিতেছে ধীরে 

তন তার পোড়ে হিয়া । 

জোছনার হাসি হীরকের ভাতি 

নহে স্তখী নিরখিয়।। 

চঞ্চল পরাণ* উদ্দাস উদাস 

সখী কত বঝাইছে । 

ন। পচে অনুখ সুদীর্ঘ নিশাস 

থেকে থেকে বাতিব্রি্ে। 

স্রবামিত জল আনি শশিকল। 

পোয়াইডে মুখ তার । 

করিছে ব্যজন অতি ধীরে পীরে 

নিকটে বলিয়। আর । 

ক্রমশঃ রজনী হতেছে গভীর 

বিশ্রাম লভিছে নর | 

৫৫ 



৫৬ স্তামস্তক । 

রাণীর অন্তরে বিষাদের রেখা 

ক্রমে গাঢ় গাঢতর | 

পড়িল] শয়নে, কিন্তু নিদ্রা তার 

বমেন। নয়ন-পাটে । 

কোথা শান্তি? শুধু হাহাকার করি 

এপাশ ওপাশ কাটে । 

ন] তিষ্ঠে পরাণ, উঠে ধীনে ধীরে 

ভরমে কক্ষে; অকম্মাৎ 

হৃদয়ের গ্রন্থি মেতেছে ছিডিয়া। 

রাণী দেয় বৃকে হাত। 

গবাক্ষের ধারে দ্লাড়ায়ে কখন 

হেরিতেছে অনিমিম | 

নৈশ-প্রকৃতির মূর্তি যোহন 
কিন্তু মনে লাগে বিষ। 

সুদীর্ঘ যামিনী হ'তে গেল ভোর 

কোকিল দয়েল ভাকে। 

প্রভাত বাতাস বহে ঝুর্ ঝুর্ 

জাগে সব একে একে। 



স্তামস্তকক । ৫৭ 

মানবের শ্বোত. বহিতে লাগিল; 

__প্রসেন দেউল হ'তে 

হইল] বাহির, নমি গুরুজন 
চড়িলেন শিবিকাতে । 

বাতায়ন-পথে অন্কট অশ্,ট 

স্বত্রত1 নেভারে সব। 

চলিল শিবিকা, প'ড়ে গেল রাশী 

- সংজ্ঞাহীন যেন শব । 

পোষাইল রাঁতি ;- নাভি এবে আর 
তারকার মুখে হামি। 

নহি রে এখন অমল ধবল 

কৌমুদী-_অমিয়লাশি | 

চক্দরম চলিয়। গেছে, আকাশের 

হদয় কুগা রিক্ত | 

কুমুদ-নিচয় বিষাদে মুদিছে 

নয়ন, শিশিরসিক্ত । 

ইতি স্তামন্তক কাব্যে মুগয়াযাত্রা নাম 
তৃতীয় বিকাশ । 



৫৮ ন্যামস্তক | 

চতুর্থ বিকাশ । 

প্রসেন নগর ছাড়ি, নানাদেশ জনপদ 

ক্রমে ক্রমে করে অতিক্রম । 

হেরিল। প্রান্তর মাঠ. অনুপ-জঙ্গল-ভূগি 
-_ অভিনব দৃশ্য মনোরম । 

কোথায় গ্রামের ধারে বিশাল রসালমূলে 

বসে বীর শীতল ছায়ায় । 

আসে গ্রামাধিপ চয় সহ নানা উপহার 

সসক্রমে ভেটিতে ভাহায়। 

গ্রাম্য যুবকের দল ছাড়ি নিজ নিজ কাজ 

মহানন্দে হেরে যুনরাজ । 

ভতেছে বিম্মিত সবে নিরখি কুমার-অঙ্গে 

রতনখচিত বীরসাজ । 

কেহ ভাবে মনে মনে, ধনীর জীবন ধন্য 
_-ধনী কভু আমাদের মত 

নাহি করে পরিশ্রম, ছুঃখলেশ নাহি ভোগে, 

থাকে সদ! আমোদে নিরত। 



স্তামস্তক। ৫৯ 

শত শত দাস দাসী হৃ্তী অশ্ব অগণন 

_-ভোগন্ুখ নহে পরিমেয় | 

দ্বিতল-ভবনে বাম পর্ষস্কে শয়ন, অহ! 

খান্য খায় কিবা উপাদেয় ! 

যখন মে বলেযাহা ফকলে পালিছে তাচা 

কার সাধ্য লভ্ঘিতে আদেশ ? 

শ্রমশীল কেহ ভাবে, ধনীর কি ছাই স্থখ ? 
_-ধনী এক পুতুল বিশেষ! 

সবন্দর চাক্চিক্য-ময়.  ধসনে ভূষণে রাখে 
মতত সমভ্ভ্িত কলেবর । 

চন্ষুঃ আছে নাহি হেরে, পদ আছে নাহি চলে, 

__ক্ুদ্ধ সদ! মন্দির ভিতর । 

অনুচর, পার্্বচর, সহচর, গুগুচর 

চরগ্র্ু্ট্পঘনীর গোচর, 

যখন যে কথা কহে তাতে সেই মুগ্ধ রে 
পরহুন্ডে জীবন-নির্ডর | 

পরমুখে খায় ঝাল বড় দুঃখে কাটে কাল 
তনুজে অন্ুজে কত তয়। 



৬৬০ স্যামস্তক | 

ভুক্ত দূরের অন্ন যতক্ষণ নহে জীর্ণ 

ততক্ষণ ন। ঘুচে নংশয়। 

কেহ গীড়ে ছুর্দলেরে, মত্ত হ'য়ে অহসঙ্কারে 

বিজ্ঞেরে অবজ্ঞা করে কেহ, 

না চাহে দুঃখীর পানে ; স্বণাতরে আলাপন 

নাহি করে দরিদ্রের সহ। 

দান-ভোগ-বিরহিত সতত সঞ্চয়কামী 

আছে হেন ধনী ব্হুজন। 

এ জগতে তাহাদের উপান্যদেবত। শুধু 

একমাত রৌপ্য-নারায়ণ ! 

দরিদ্র কামনা করে কমিয়া যাউক নিদ্রা, 
নিভে যাক্ জঠর অনল। 

সেই ক্ষুধা-নিদ্রাতরে ধনী সদ! অকাতরে 
সেবে নানা ওসধ নিষ্ষল।. 

কহিতেছে বৃদ্গণ “নুপতি সামান্য নয় 

প্রতাক্ষ ধল্মের অবতার । 

মহতী দেবতা রাজা অগ্-লোকপাল-অৎশ 
বর্তমান শরীরে তাহার । 



স্তামস্তক । ৬১ 

নরে নরাধিপরূপে বিভুর বিভূতি ব্যক্ত, 
ভূপতি সাক্ষাৎ নারায়ণ। 

শ্রাদ্ধের বিধানে তাই অগ্রে ভূর্ধামীর পুজা, 
পরে পিতৃ-পিগ্ডের অচ্চন । 

পুজ্রপম প্রজাগণে পালে রাজ] সঘতনে 
ভয়ার্তেরে প্রদানে অতয় | 

বড় ভাগ্যবলে মিলে রাজ-দরশন-লাভ 

ঘটে ষাহে পুণ্য অতিশয় । 

রক্ষিতে প্রজার সত্ত রক্ষিতে প্রজার স্বার্থ 

রাজ! হ'ন বিশ্বন্ত প্রতিভূ । 

প্রজা লীড়ে যেই জন, প্রজা-ছুঃখে নহে দুঃখী, 

সে প্ররুত রাজা নহে কভু । 

ভূতলে স্বগের সুখ ভুঞ্জে তথা প্রজাগণ, 

নৃপতি ক্বেধানে ন্যায়বান্। 

রাজ! যথা হন মন্দ প্রজাকুল নিরানন্দ, 
ঘটে তথা অনর্থ মহান্। 

রঞ্জিতে প্রজার যনঃ আপন কান্তারে রাম 
বিদর্ভিলা গহন কাস্তারে । 

(চ) 



৬ স্তামস্তকা 

যুবক সন্ভানে দুঃস্থ, অথর্ব, করিয়। রাখে 

যযাতি অঘন্য স্ুখতরে। 

এ ধরণী কণ্ম-ভূমি, কশ্ম শুধু ন্দার্থ-আগ, 

কন্ম শুধু পরার্থপরতা | 

কেবল্ম কন্মের ভেদে মানবে দেখিতে পাবে 

কে দানব, কেই বা দেবতা |” 

কেহ কহে “যুবরাজ, রাজপ্রতিনিধি আর 

কিন্বা রাজপুরুষ প্রধান । 

সবাই ভক্তির পাব, চির-সন্দ্ধনা-যোগা,) 

_সর্র্বোপরি রাজার সন্মান ।” 

এইরূপে নানাজনে নানাভাবে কথা কহে 
নিরখিয় নৃপতি-মোদর । 

কুমার, মধুর বাক্যে সম্ভাষিয়। প্রজাগাণে 

জানাইলা প্রীতি সুমাদর | 

অদূরে জনতা মাঝে অনাথ বালিক! এক, 

_-শরীরেতে রক্ত মাংস নাই । 

পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি 

দিতে ছিল রাজার দোহাই । 



স্তাশস্তক। ৬৩ 

প্রমেন চমকি চাহি আদেশিলা অন্ুুচরে 
“উভারে আমিতে দাও ছেখ! 1” 

আসিয়। দ্লাড়াল বালা, সজল নয়ন তার 
জানাইল মরমের ব্যথা । 

অগণ্য লোকের মাঝে নগণ্য বালিকা হেন 

বিমলিন অস্থিচণ্মলার | 
যুবরাজ স্নেহভরে তুলিয়া দীনার করে 

প্রদানিল বিৎশতি দীনার 1*% 

পরিহরি সেইস্থল পরীর ভিতর দিয়! 

যায় বীর শিবিকায় চডি। 

দাড়ায়ে বাড়ীর প্রারে দেয় উচ্চে হুলাহুলি 

মিলি যত ুষকের নারী । 

হয় দেখি কেহ কয় “ওটি কোন্ জন্তু হয় 

পীধ কেশ-গুচ্ছ পুচ্ছে যার ?” 

কেছ বা দেখিয়া ভতু্ী,  স্রধাইছে অপরেরে 
“এইটী কি জীবন্ত পাহাড় £” 

শোভিছে কুটার গুলি উষ্টপুষ্ঠ-সম কুজ 
--অন্ুচ্চ, অনতিপরিমর | 

শীনার-- লুবর্ণ-মুদ্। 



৬৪ স্তামস্তক । 

চৌদিকে কদলী-বন ঘন গুবাকের শ্রেণী 
আম জাম কাঠাল বিস্তর । 

কোথা মন্দিরের মত রহিয়াছে স্তংলীকৃত 
বিশুক্ষ পলাল-সমুচ্চয় | 

গৌ-মহ্ষ-পশ্ুগণ চরে কোথা অগণন, 
কোথা খেলে রাখাল তনয় ১-- 

সুদৃঢ় বেতমী লতা বাধিয়। বিটপি-শাখে 

মহানন্দে দুলিছে হিন্দোলে । 

কোথা ছোট ছোট শিশু করীষ-সংগ্রহ-হেতু* 

পরস্পর নিরত কোন্দলে । 

অদূরে ইক্ষুর ক্ষেত্র দেখিলে জুড়ায় নেত্র 
কাণ্ড কিবা মরল সুন্দর ! 

নীল-পীত-বর্ণ-মাখা পর্বের উপরে পর্ব 
শীর্ষে দীর্ঘ পত্র মনোহর । 

কোথা পক যব-শশ্তা .কিবা চমৎকার দৃশ্ঠ ! 

_স্ভবক, কনক-ম্থুবরণ | 
আনন্দে সঙ্গীত গেয়ে বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে 

কাটিতেছে কৃষীবলগণ। 

*করীষ-্শুফ গোময়। 



স্তামস্তক । ৬৫ 

কোথায় ঘাশের বন শোভিতেছে স্রশোভন 

দেখাইছে শৈলমালা-প্রায় । 

শাম। ঘুবু আদি পাখী তাহার ভিতরে থাকি 

ভাকিতেছে অঁবণ জুড়ায় । 

এরূপে গ্রমেন, হেরি সরল পল্লীর শোভ। 

অপূর্বব, নয়ন-অভিরাম । 

অবশেষে উপনীত চারু উপত্যক। মাঝে, 

_-পার্থে গিরি মৌকদন্য নাম । 

অতীব সুন্দর ভূমি নানারুতি নানা-বর্ণ 
'তরুলত। আছে অগণন, 

উৎপন্ন যদৃক্ঘ-ভাবে বীথি-হীন বিশৃঙ্খল, 
তবু কিবা চারু-দরশন ! 

তাহাদের মাঝখানে স্থান এক স্বিশাল 

সমতল, প্রাঙ্গণ-আকার | 

আরদেশিল। যুবরাজ করিবারে সংস্থাপন 

সেই স্থলে শিবির তাহার | 

তপন হইল অস্ত স্ুনিবিড অন্ধকারে 
আস্ছাদিল উপত্যকা-ভূমি | 



৬৬ স্তামভ্তক 1 

গ্রকাণ্ড দৈত্যের মত গণ্-শৈল-খগ্ুগুলি 

রহিয়াছে নীলাকাশ চুমি । 

মিলি বন-বিলী-দল, গাউতেছে অবিরল 

মনি কিবা সুতীর নিৰশ। 

করি বিকৃত আনে হুম পেচক আ!দ্দি 

ডাকে নিশাচর পাখীগণ | 

প্রহর হইল গত বনভুমে উতত্তত? 
কফেরুপাল শিনাদে দারুণ । 

কচি ভীবঘণ বাত ছাড়িছে ভন্কার উগ্র, 
_ম্বগ কোথা ভাকিছে করুণ । 

সশস্ত্র প্রহরি-দল শিবিরের চারিদিকে 

রহিয়াছে অতি সাবধান । 

গ্রসেন নিঃশঙ্ক চিতে যাশিনী যাপিয়। খে 

প্রভাতে করিল গারোথান | 

হস্ত পদ প্রক্ষালিয়া, সমাপি আহিক-ক্রিয়া, 
প্রাতরাশ করিয়া আহার; 

লয়ে অসি, ধনুঃ শর হগয়ায় অগ্রপর 

হইলেন গ্রসেনকুমার। 



স্যামত্তক | 

তুরঙ্গে চড়িয় রঙ্গে ভৃত্য এক লয়ে সঙ্গে 

বনযাঝে করিল! প্রবেশ । 

দুরে ফিরে নানাস্থানে অন্বেষিলা, কিন্তু কোথা 
ন1 পাইলা মগের উদ্দেশ । 

মধ্যাহ্ন নিগতপ্রায় ১ দেদজলে সিক্তকায়, 

যুনরাজ বিশ্রাম-কারণ 

অশ্ব হতে অনতরি বসল। পিপল-মুলে ; 

ভৃত্য তার ধপিল বাহন । 

স্বশীতল সমীরণ আশু কুমারের অঙ্গে 

সপ্ণারিল শকতি নবীন । 

হেনকালে অকন্মাৎ দুরে আমলক-ননে 

ভেলে নীর একটী হরিণ । 

অমনি ছুটিয়া তথা বিমুক্ত শরের মত 
প্রসেন হইল! উপনীত । 

শর-সন্ধানের কালে পলক ধাইয়। স্বগ 
মভাবনে পশিল চকিত। 

বীরবর হয়ে বগ্র অমনি কন্িলা সেই 

কুরঙ্গের পশ্চাৎ ধাবন। 



৬৮: স্তাশস্তক 

পশিলা গভীর বনে, ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত 

অস্তমিত হইল তপন। 

ফিরিল না যুবরাজ; ভৃত্য ফিরে সমাচার 

প্রদানিল অনুচরগণে । 

করি উচ্চ ভেরীনাদ অন্বেষিলা সবে মিলি 

সারানিশি ঘুরি বনে বনে। 

ক্রমে বদিন ধরি ভ্রমি বন গিরি দরী* 
সকলে সহিয়। বনু কেশ, 

খুজিলা অনেক স্থান; কোন মতে কুমারের 

কিছু মাত্র না পায় উদ্দেশ । 
পরিশেষে সবে মিলি নগরে ফিরিয়া আলি 

ভূপতিরে দেয় সমাচার । 

“মগ এক জন্নুমরি মহাবনে যুবরাজ 

প্রবেশিল, ফিরিল না আর । 

পাতি পাতি করি মোরা অন্ধেষিনু বহুর্দিন 

না পাইন কোন নিদর্শন । 

নাহি জানি অসহায় বিজনে কুমার হায়! 

কোন্ ভাবে আছেন এখন । 

ধদরী-গুহ1। 



সামর্তক । ৬৭ 

শুনি রাজ সত্রাজিৎ অধরে অধর চাপি 

একদৃঞ্টে অধোমুখে রহে । 

নয়নে পলক নাই; রুদ্ধ যেন নাসা-পথ, 

-_ নিশ্বাম প্রশ্বান নাহি বহে । 

হৃদয়ের অন্তত্তল গিয়াছে শুখিয়া হায় ! 

নিদারুণ শোকের উত্তাপে। 

ঝরিলন। অশ্রুবিন্দ্রু ; বাকা নাহি সরে মুখে, 

কর-শাখা ঘন ঘন কাপে। 

বিকল শরীর-যক্ত, বেদনার অন্নুভূতি 

বুঝি কিছু বুঝিতে ন। পারে ! | 

যেন মহাণুন্য' পরে ঘুরিতেছে চক্লাকারে, 

__শুন্যময় ভাবে আপনারে । 

এইন্দপে বহুক্ষণ রহিলেন সত্রাজিৎ 

চিন্তাকুল সভাসদগণ। . 

অকন্মাৎ মুখে তার গভীর ফুকার সহ 

নিঃসরিল নিশ্বাস পবন । 

ইতি স্তমন্তক কাব্যে প্রসেনবিয়োগ নাম 

চতুর্থ বিকাশ । 



শ্তাশভুক | 

পঞ্চম বিকাশ । 

প্রসেনের অদর্শনে প্রতিগুহমাঝে 
বিমাদের লী খেলায় । 

পুরবাসী নর নারী কাদে উচ্চন্বরে 

রাজধানী শ্রশ।নের প্রায় | 

রাজ-অন্তঃপুর মানে সব্রতা যথায় 

শোকের তরঙ্গ যায় ছুটে । 

বজর পড়িল যেন ল্াশীর মাথায় 

আলু থালু পড়ে ভুমে লুটে । 

মুখে ফেন, চক্ষুঃ স্থির, শরীর নিশ্চল, 

_ম্ব্রতার পলাইছে জ্ঞান । 
সখী সব দিশাহারা কাদিছে কেবল 

দাস দাসী শোকে জিয়মান | 

শশিকল। চখে মুখে ছিটাইছে জল, 
রাণীর মুরছ] হ'ল দূর । 

থর থর কাপে বাম। শরীর বিকল 

নাচে হিয়৷ তুর ভুরু দুরু । 
চাহিয়। সখীর পানে আধ আধ ভাষে 

বলিতে লাগিলা ধীরে ধীরে । 



স্যামস্তক । ৭৯ 

“জীবিত আছে কি প্রভু £ পুনঃ কি আবাসে 

সখিরে ! আদিনে কভু ফিরে ? 

কি ফল জীবনে সখি? __নারীর জীবন 
পতি বিনা শোভা নাহি পায়। 

ফুলের গৌরব কিনা? ফুটে অকারণ £ 

_-না লাগিলে দেবতা পুজায় ! 

পতির বিরহ-তাপ জাগে সদা মনে 

অধিক কি কব সথি ! আর, 

না ভরি মরণে” কেন শত বজাঘাত 

না] হইল মত্তরকে আমার ? 

সখি ! তুই নিকরুণ ১7 যাতনা-শিখায় 

পোড়াতে আমায় মতি তোর । 

হই যবে সংজ্ঞাহীন, কেন রে জাগা'স ? 

__মুরুছাই প্রিয়সখী মোর । 

বশচাবারে কেন সবে করিম যতন? 

বশাচিলে ষে বাতনা অশেষ । 

জলন্ত চিতায় সথি ! করিলে দ্াহন্ 

নিবারিত হ'ত মোর ক্লেশ। 



৭৭. স্থাখস্তকক 

তোদের আশ্বাসে, বৃথা বিশ্বাস-স্থাপন 

ছিনরৃস্ত দিতে চাস্ যোড়া ? 

ছিড়িবার যাক্ ছিড়ে এ পোড়া জীবন 
বাধা তায় কেন দিম্ তোরা ? 

যেই দিন গৃহে নাহি হেরি প্রাণনাথে 
মরিয়াছি সেই দিন হ'তে 

দেহ মোর কাছে ১ প্রাণ গেল তার সাথে 

তিল সুখ নাহি কোন মতে । 

ভুলাইতে মোরে তোর!  করিস্ যে গান, 
বিষ-সম লাগে শোর কাণে। 

মধুরতা বিনা এবে বীণ| ধরে তান, 

_ হৃদি মোর বাজে আর তানে। 

তোরা সখি! মোরে নিয়া খেলিস্ যে খেলা, 

নাহি লাগে তাহে মোর চিত । 

না! পারি খেলিতে, কত করি অবহেলা; 

প্রতীকার নাপাই উচিত । 

ব্যঙ্গ পরিহাস গল্প কৌতুকে আমায় 

লীড়। কিছু নাহি দেয় কম। 



স্তানস্তক । তত 

নীরবে নির্জনে বলি ভাবিলে ত্তাহাক্ 
তবে কিছু লভি উপশম | 

মলয় বাতাস স্লিগ্ধ স্থরভি-সহায় 
বহিতেছে ধীরে ধীরে ধীরে । 

জ্বলভ্ত পাবক-শিখা! লাগে মোর পায়; 

_-কি আগুন জ্বলিছে শরীরে ! 

ওই যে শারিকা পাখী ন্দরে সুধা সাখি 
মুহুমুছুঃ ডাকে “যুবরাজ” | 

শুনি হিয়া যায় ভেঙ্গে, ভূমে বুক রাখি; 
সখি ! তাজিয়াছি লোক-লাজ। 

অঙ্গভার এবে মোর ধসন তুষণ, 

সময়ে সকলি প্িয় হয় । 

অসময়ে সকলই দুঃখের ভাজন 
এবেু সখি ! বুবিন্ুু নিশ্চয় । 

পূর্ববন্মৃতি পাপীয়সী সন্ভত আমার 
সখি রে! করিছে জ্বালাতন 

সে মুরতি, সেই হাসি জদয়ে জাগায় 
সে মোহাগ, সে জীতি-বচন। 

(ছ) 



৪ স্তামস্তক ৷ 

গেল পে ত্রিদিবাবাসে . ছাড়িয়া সংসার 

লোক মুখে শুনি এই কথা । 

সখি? সব ফুনাল রে কুনাল আমার 

আমি আর থাকি কেন এথা ? 

ভান্ছাড়। সরোজিনী ঝাচে কোথ। হায়? 

শশী বিনে কুমুদিনী মরে ! 

উন্মুলিত হলে তরু, লতিকা ধুলায় 

সেই সঙ্গে লুটাইস়্া পড়ে । 

দিও ছেড়ে শারিকায় 5 আছে একাব্িনী। 

_বুঝি সেই করমের ফলে। 

পতির বিরচানলে আমি পাতকিনী 

দিবানিশি মরিতেছি জ্বলে । 

ভাল যদি বাস মোনে) শনহ আদেশ; 

সিন্ধু-তীরে করিও দাহন। 

সমাধি-মন্দিরে (এই অভিপ্রায় শেষ) 
_-হর-গৌরী করিবে স্থাপন । 

চারিটী কাযিনী-তরু প্রাঙ্গণের ধারে 

রোপিবে, বকুল মাঝে আর। 

ছ 

45 পদ 



স্তমস্তক ৷ ৭৫ 

শ্ণয়-কবিতা লয়ে লিখিবে পাথরে 

কবিগণে দিয়ে পুরস্কার । 

প্রেমাকুল পিকবপু বকুলের ডালে 

বধিবেক বিলাপ-লহরী | 

পড়িবে শোকাশ্রু-র্ূপে শ্শানের কোলে 

ঝুরু ঝুরু ফুলগুলি ঝরি। 

কামিনীর কুঞ্জে পাখী উমার আলোকে 

চৌদিকে করিবে কলরব । 

মলয়-অনিল আসি পথিকের নাকে 

বিতরিবে ফুলের সৌরভ । 

আমার মান্যের দুঃখ উচ্চে উচ্ছ নিয়! 
গাবে সিন্ধু আকুলি বিস্ুলি। 

দাড়ি মান্সি তালে তালে ক্ষেপনী ফেলিয়! 
গাউবে খেদের গানগুলি। 

যুগলমিলন-মৃত্ঠি প্রেম-দেবতার, 

চরণে পরশি নিরবধি, 

বিরহ-অনল-তাপে চির-তাপিতার 

শীতলিবে সম্ভগু-সমাধি ।” 



৭৬ স্তানস্তক । 

বলিতে বলিতে, চক্ষে বহে অশ্রধার ; 
শশিকলা উঠাইল কোলে । 

চোখ মুখ মুছাইয়। দেয় বার বার 
আপনার বসন-অঞ্চলে ॥ 

বলিতে লাগিলাঃ গায়ে বূলাইয়া হাত 
“সখি ! তুমি না হও কাতর। 

অবশ্ট আসিবে ফিরে তব প্রাণনাথ 

আজি কিৎব! দুই দিন পর। 
তোমার বিহনে সখি ! , তাহারো। তেমন 

যাতন। হতেহে অবিরল। 

তাহারে। হৃদয় জেনো তোমারি মতন, 

- তোমাতেই বিলীন কেবল । 

এসে ফিরে যদি, পুনঃ না দেখে ভোমায় 

ধৈরষ ন। ধরিবে কখন । 

চিরদিন শাস্তিহীন পাগলের প্রায় : 

কাটাইবে দুঃখে আজীবন । 

শুন সখি! কিন্ত যদি তব চারু মুখ 
বিলোকন করে একবার, 



ঠামন্তক। ৭৭ 

ঘুচিবে যাতনা শত, না রচিবে দুঃখ ; 
তুমি তার শান্তির আধার | 

মরণ বিফল সখি ! কি ফল মরিয়া ? 
নহে কভু মরণ,__বিশ্রাষ । 

জীবেরে সংসার-চক্রে বুরিয়া ফিরিয়া 

চলিতে যে হয় অবিরাষ । 

জনম মরণ, পুনঃ জনম মরণ, 

যাতায়াত আছে বার বার । 

এই স্খ, এই কুঃখ, -অলঙ্ব্য নিষম ; 

__স্থখে ছু্খে জড়িত সংসার । 

অদৃগ্রের সুগভীর সমুদ্রের তলে 
কেবা জানে কিবা লুক্কায়িত ? 

কারো বাকন্কুর লাভ! রত্ব কারো ফলে, 

_ যার ভাগ্যে যাহা নিদ্ধারিত | 

শোক, ছুঃখ বৃথা সখি! যখন যা ঘটে 
সহিতে হইবে বুক পেতে । 

ছাড়িয়া সম্মুখ-যুদ্ধ পিছু যেই হটে 
হয় তার নরকে পচিতে । 



৭৮ স্যামস্তক । 

পরমেশে কর ভর দয়ার সাগর ; 

পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার । 

যে পারে সহিতে দুঃখ শিঃক্ষোভ-অন্তর 

দেই জন যোগ্য প্রশহসার । 

ছাড়িয়৷ ক্ষিপ্ততা সখি ! কর উপসন। 

হৃদয়ে লভিবে দিব্য বল ॥ 

যারে চাও তার শুভ করভ কামন। 

অবশ্য হইবে স্থমঙ্গল । 
উপামনা একমাত্র মিদ্ধির মোপান, 

সখি রে ভাবনা শুধু মিছে । 

জীবন মরণ সখি ! সম যার জ্ঞান, 
তার বল কি অস্থখ আছে ? 

মানবের স্থ দুঃখ মনের অধীন 

শরীর তাহার চিরাস। . 

মনঃ যার অবিচল, হশপদে লীন, 
ছুঃখ তার সুখের উচ্ছাষ । 

চখে সখি ! বল কত পায় দেখিবারে ? 

দৃষ্টি-শক্তি মনের বিশেষ | 



স্তানস্তক। ৭৭১ 

বিরহে বান্ধব-জনে স্ট'টতর হেরে 

মানস-নয়নে অনিমেষ । 

প্রিয়জন যেই যার দুরে কি নিকটে 
কিছুতে সে স্বতন্তর নয়। 

শরীরের ছাড়াছাড়ি ব্যবধানে ঘটে, 

মনঃ কিন্ত মিলে মিশে রয় । 

প্রেমিকের মনে সেই মিলনের সুখ 

সদাই রয়েছে জাগরিত। 

আত্মঘাতী মভাপাপী, সে স্বখে বিমুখ 
মরণে কেনল প্রতারিত |” 

এইব্ূপে শশিকলা নৃন্াইছে কত 
স্থব্রতা নীরব অচল । 

কীটদ্ঁ ক্ষতমূল লত্তিকার মত 

দিন দিন বিশীর্ণ দুর্লাল। 

হানহুতাশ নাহি মুখে, লুকে শোক জ্বলে 

পয়নের অনল যেমন ! 

ক্ষুধা তৃষ্ণা হাসি কান! স্থখ ছুঃখ ভুলে 

দিনরাত কেমন কেমন । 



৮০ স্যমস্তক | 

ছাড়িয়াছে আশা-হাল ; জীবনের তরী 

ডুবিল ডুবিল এইবার । 

উত্তাল তরঙ্গ-মুখে যদি যায় পড়ি' 
পতঙ্গ কি পায় রে উদ্ধার ? 

ছিননরৃস্ত অদ্ধন্,ট কমলকোরক 

শুখাইল হায় রে! বিষাদে । 

বিরহ-শিশির তার জীবন-নাশক 

অকালে পাড়িল পরমাদে । 

প্রতিহদে দ্বারকার শোকের উচ্ছাস 
প্রতিঘরে রোদনের রোল । 

স্থখের প্রতিম। ছু লভিল বিনাশ 

সবাকার মুখে এই বোল ! 

দেবদ্ুত দেবকন্যা যেন ধরাতলে 

কত দিন লীলা খেলা করি । 

ডুবাইয়৷ রাজধানী শেশকসিন্ধু-জলে 
চলি গেল পুথিবী আধারি। 

শশিকলা কাদে দুঃখে করি হাহাকার 
স্থত্রতার বুকে বুক রাখি । 



লামজ্তক । ৮১ 

পরাইয়৷ বেশ ভূষা শরীরে তাহার 
কত্ত_রী কুস্কুম দিল মাখি। 

সুগন্ধি চন্দনকাষ্ট ধুপ রাশি রাশি 

জ্বালাইয়৷ জ্বালিলেক চিতা ৷ 

অনলে অনল যথা শব গেল মিশি 

দিগঙ্গন৷ পূমে ধুলরিতা | 

সরোদন বেদধ্বনি করে চারিভিতে 

রাজকুল পুরোহিতগণ । 

সে উচ্জ্বল চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে 

হল ভম্ম-মুষ্িতে গণন | 

সহসা সুখের দৃশ্য ভ'ল অন্থচিত 
শোকের উপরে পুনঃ শোক । 

স্থখের প্রদীপ ছুটী হল নির্সাপিত 
ক্ষণ তরে প্রদানি আলোক । 

সুবর্শ-পিঞ্জরে ছুটী শারী শুক পাখী 

আমোদে খেলিয়। নিরজ্তর | 

কোথায় উড়িয়া গেল সবে দিয় ফাকি ? 
_ শুন্য পড়ি রহিল পিঞ্জর | 



৮২. স্যাশন্তক । 

প্রসেন পুরুষরত্র, স্ত্রীরত্র স্ুব্রতা, 

স্যমস্তক মণি-রত্র আর। 

একদ]। বিলুপ্ত হেন তিন রত্র যথা 

হেথা শুধু বিরাজে আধার। 

বিরচিলা কবিগণ ভাবের উচ্ছাসে 
নানাছন্দে বিষাদ-সঙ্গীত | 

পথে যেতে পথিকের। গায় শোকাবেশে, 

শুনি চিত্ত হয় বিগলিত। 

কিবা ঘোর অভিশাপ অনলে জ্বলিয়। 

নুখ-স্ষ্টি পুড়িল অকালে ; 

রাজা, রাজা পরিতপ্ত, সকলে মিলিয়া 

করাঘাত হানিছে কপালে । 

প্রচারিছে কোন কোন রাজকলম্পচারী 

স্সার্থনশে মিথ্যা সমাচার । 

“উ্টকৃষ্ণ লইল মণি প্রসেনে সংহারি ; 

- চক্রীর চাতুরী বুঝ! ভার ।” 

ইতি স্তামন্তক কাবো শোকোচ্ছাস নাম 
পঞ্চম বিকাশ । 



স্তামভক। ৮৩ 

ষষ্ঠ বিকাশ। 

মহছুধি তপন বলি, ঞ্চষিকূল-পতি 
'বিভূতি-ভূষিত-অ+্, যথা বৈশ্বানর 

ভশম্মমাঝে তেজোময় ; 

নিঃস্পন্দ নয়নদয়, 

শিনে জটাভার কিবা শোভিছে সুন্দর) 

প্যান-মগ্ন নিঞ্িকার গম্ভীরমুরতি ! 

পর্শাশ। নদীর তীরে “িতবিন্ব'-বনে 

আমি শসগুলীন কিবা স্রচারু আশঙ্থান। 

যজ্জভবেদী সারি সারি, 

অহ ! কিব। মনোভারী 

কুলীর বিরাজে শত, পর্ণনিএমাণ, 

সঞ্তীবিত সিপর্রী-পুজ্রকন্যা-গণে । 

সেফালী বকুল বক জনা করবীব্র, 

অশোক কিংশক নীপ চাপা কোনিদার, 

ছোট বড় নানা মত 

বিল্পতরু শত শত 

শোভিছে তুলসী কত ঘেরি চারি ধার, 
অদূরে তটিনী বহে, স্বাতুন্ষচ্ছ নীর । 



৮৮৪ স্টামস্তক । 

ধৃপগন্ধ গন্ধবহ করিয়া হরণ 

দুর হ'তে অভ্যাগতে করে অভ্যর্থনা, 
পাখীর ললিত গানে 

অমিয় বরষে কাণে, 

ঘুচায় মনের তাপ অশেষ যাতনা? 
আশ্রম, ভূতলে যেন শ্বর্গের স্বপন । 

কোথ। বমি রুতচুড় খধিপুজ্র মিলি, 
সুমধুর স্বরে সাম করিতেছে গান । 

কুস্থম-কোমল-করে 

কেহ বা চয়ন করে 

বনজ কুম্থম নানা, স্রভি-নিধান' ; 

সমিধ-সংগ্রহে কেহ অতি কুতুহলী। 

কুশপত্র পষিদের বহ্ুমুল্য ধন, 
কুটীরের চালে ন্যস্ত শোতা অতিশয় | 

পত্র, পুস্প, ছুর্লাদল, 

বন্যফল, নদীজল ; 

গ্রকৃতি-স্থলভ বস্ত পুজার বিষয়, 

রস দারিদ্র-ব্রেত করে উদ্যাপন ॥ 



স্থামস্তক | ৮% 

গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র কারে! পরিধানে, 
ভূর্াত্বক করে কারো অঙ্গ আচ্ছাদন ; 

বিভব কেবলমাত্র, 

সঙ্গে অলাবুর পাত্র, 
রুদ্রাক্ষ, বৈণবদণ্ড, ভকম্মবিলেপন ; 
ধনশালী এরা সব অধাতব ধনে । 

শরীরে সরলা সাধ্বী তাপস-পত্রীর, 
স্ব্ণ-রৌপা-অলঙ্কার শোভেনি কখন; 

বনলতা, বনফুল, 
সর্ব-আভরণ-মূল। 

মুখে হাদি; প্রেম-রাশি, হৃদয়ে ভূষণ । 

খধিপত্রী, প্রতিক্কৃতি চারু প্রকৃতির । 

আশ্রমতরুর মুলে কেহ কক্ষে করি, 
পর্ণাশার স্নিগ্ধ বারি করিছে সিঞ্চন। 

আপন অপত্য-জ্ঞানে 
নীবারতগুল-দানে, 

তুষিতেছে কেহ কোথা ম্বগ-শি শুগণ, 
বাধা-ভীতি-পরিশূন্য বন্য শুক শারী। 

(জ) 



৮৬ স্কানস্তক। 

ধন-লক্নী চঞ্চলার কপার ভিথারী 
নাহি হেথা ; জ্ঞান-লক্ষ্মী পুজে ধ্রষিকুল। 

_ অচঞ্চলা শ্বেতমুত্তি 

বিশুদ্ধ দত্্রে স্কত্তি 
শ্বেতগন্ধ অনুলেপ, ভূষা শ্বেতফুল, 
শেতাজ আসন -_হৃদৃপদ্ম অনুকারী । 

কল্পনা-বল্লকী বাজে মৃদুল মধুর, 
লেখনী-পুত্তক-হত্ত। সুবিদ্াদায়িনী ১ 

মুখে শরদিন্দুভাম, 

ধদু হাসি পরকাশ 

বাশীশ্বরী জ্ঞানরত্রোজ্ঘল-কিরীটি নী, 
অজ্ঞান-তিমির-পুপ্ত করিতেছে দুর। 

খাষিদের জটাভুট-বিমণ্ডিত শিরঃ, 

কবিতার উৎস ; নানা জ্ঞানের আধার । 

-_স্থকঠিন নারিকেলৈ 
মিঃ জল যথা মিলে; 

সরন্দতী করে অন্তঃগ্রবাহ-সঞ্চার, 

ধূর্জটির ছটে যথা বছে গঙ্থানীর। 



স্ামস্তক | ৮৭. 

খ্ষিগণ সর্ব্ভূতে দয়1ঁপরবশ, 
নির্মাল-হৃদয়, পাপ-আসক্তি-বিহীন, 

জঞ্কানের প্রদীপ তায়, 

জ্বলে দীপ্ত-প্রতিভায়। 
ছাই ভন্মে দেহকাস্তি করিছে মলিন, 
ধাহিরে কর্কশ ভাব, অন্তর সরস ॥ 

দত্রাজিৎ নরপতি ছাড়ি রাজপাট, 

আচার্ধ্য-সদনে যায় বিষাদিত মনং। 

আশ্রমের কি মহন্ত ! 

শোক-উপহত-চিত্ত 

জুড়াইল, শান্তিরমে ডুবিল জীবন ; 
মোহরুদ্ধ হৃদয়ের খুলিনে কপাট । 

গুরুপদ-সরপিজে করি প্রণিপাত। 

বলিল! কাতরে, শিরে নিয়ে পদধূলি । 
“প্রো ! করুণার নিধি ! 

শোকে শোকে নিরবধি 

স্বলিতেছি ; মেই ত্বালা যেতে নারি ভুলি, 
জুড়া'তে উপায় কিছু নাহি পাই নাথ! 



৮৮ স্বামস্তক | 

ভামিত গ্রসেন-রূপ সোণার কমল 
মানস-সরসে মোর গ্রদানি আমোদ ? 

কাল-মদযত-করী 

সমূলে নির্শাল করি 
উৎপাটিল তারে, মনঃ না মানে গ্রবোধ £ 
জীবনের সখ শাস্তি ঘৃচিল সকল। 

অসার এ জীবনের আশার উদ্ঠানে, 
মমতার চারুলত! রোপি, অকাতরে 

সিঞ্চিলাম শ্েহ-জল ; 

হায়! না ফলিতে ফল, 
ুর্য্যোগ-ঝটিকা আসি ছিঁড়িল তাহারে, 
আজি এ জগত শুন্য মে লতাবিহনে।. 

স্থবকোমল লতিকাটী মুন্তি নম্রতার, 
একটী আঁচড় কভু গায়ে লাগে নাই । 

জানেনি বুঝেনি বালা, 
মারের দুঃখ আ্্বীলা ; 

অকম্মাৎ বজ্তানলে পুড়ে হল ছাই? 
রহিলন] জীবলোকে কোন চিহ্ন তার। 



স্যমস্তক। ৮৯ 

কুলপতি !, কুলক্ষয় এবে অমুমানি ; 

আকুল পরাণ সদা শোকের তাড়নে, 

পুনঃ পুনঃ কি বিপদ, 

ভরস! শুধু শ্ীপদ, 

_শান্তিসরোবর ইহা সংসার-শ্বশানে ॥ 

স্বখের পরশমণি ওচরণখানি। 

হায়! কিনা হতলিপি, দগ্ধ আদৃষ্টের, 
মুহুর্ত ভাবিতে নাহি পাই অবসর ॥ 

পদ-রকভ্তকোকনদ, 

জীবের অমৃতহ্ুদ ; 

দরশনে জুড়াইতে নয়ন অন্তর, 
আগমন-গ্রয়োজন আজি এ দাপেয়। 

ইচ্ছা হয় থাকি সদ1 পড়িয়! এথায় ! 
দিবা রতি সেবা] করি চরণকমল । 

বিষয়-পাবককুণ্ডে 

জ্বলি পুড়ি দণ্ডে দণ্ডে, 

, প্লাজত্ব, গ্রজার ঘোর দাসত্ব কেবল। 

হৃদয়ে চিন্তার ঢেউ ঘতত খেলায় /* 



স্যাশস্তক | 

“বতুস !” হাসিমুখে খষি করিলা উত্তর, 
“রাজত্, তোমার শুধু মহত্বিকাশ । 

তোমায় নির্ভর করি, 

শত শত নর নারী 
দুর্বল, প্রবল হতে নাহি পায় ত্রাস; 

দীন দুঃখী তব কাছে জুড়ায় অন্তর | 

প্রজার নিয়ন্ত। তুমি, যোগা এ কাজের ; 

তাই গুরুভার তোম1 দিল! ভগবান্। 
গ্রজার পালনকন্ধ 

এ নহে সামান্য ধর্ম 

নিরদেগে করি মোর! ধন্ধ অনুষ্ঠান 

তোমার আশ্রয়ে, তুমি তাগী যষ্টাংশের 

সাজের বহির্ভুত ধর্ম কডু নয়। 

কর্তব্যের পথে দা হও অগ্রসর 
বিশ্বের হিতৈষী ধারা 
বিশেশের প্রিয় তারা, 

দয়া-স্েহ-শোক-মাখা ষাদের অন্তর, 

ভূতলে দ্েবত। তারা নাহিক সংশয় । 



স্ানস্তক। ৯১৯ 

২সারের দুঃখে যার নাহি ছুঃখ-জ্ঞান, 

প্রলয় হলেও যার না৷ পড়ে পলক, 
পর অশ্রু নিরখিয়। 
নাহি পোড়ে যার হিয়া ; 

হউক সে ঈথরের শেষ্ঠ উপাসক, 
পুথিবীর ঘোর শত্রু কে তার সমান? 

অই যে কানন-তরু কত উপকার 

করিছে ধরার, কত জাবের আশ্রয় ! 

কিন্ত যেই উদাসীন 
সমাজ-সম্পর্ক-হীন, 

সারের একপ্রান্তে যাপিছে সময় ; 

তার চেয়ে শিলাখণ্ড শত গুশহ্সার | 

সমাজ-ম্দুরে হেথা মোদের আবাস, 

দেখ বগুম ! কিন্তু মোর। ছাড়িনি সমাজ, 

একমাজ অবিরত 

লক্ষ্য পরছিত-ব্রত ; 

বিশ্বের মঙ্গলচিস্তা, আমাদের ক'জ, 

বিপথগামীর শান্তা শাস্ত্রের গ্রকাশ ।- 



৭২, স্তামস্তক। 

শুধু এই খধিদের পবিজ্র আশ্রম, 
বিদ্যা। বৃদ্ধি জ্ঞান শক্তি করিয়৷ সঞ্চার, 

উচ্চ সভ্যতার শীর্ষে 

স্থাপিলা ভারতবর্ষে ; 

করিয়াছে বরশীয় লমগ্র ধরার। 
বিধানিছে ধশ্ঝ কণ্ম সমাজনিয়ম | 

_সদাচার নীতি ধন্ম করিয়া পালন, 
করিবে স্বধন্ম-সেবা রক্ষিতে সমাজ । 

সমাজের শ্রেম্ঠগণ 

করে যাহা আচরণ, 

কিন্বা৷ তার সমর্থন করে যেই কাজ, 
অন্ুকৃতি করে তার জনসাধারণ । 

স্থববিশাল সমাজের মন্ডক আমরা 
ঝধিকুল ; উপদেছ! ব্রান্ধণনিকর 

সমাজের মুখ চারু | 

ক্ষত্র বাহু, বৈশ্য উরু ; 
শুদ্রগণ আর (যাতে করিয়া নির্ভর 
চলিছে সমাজ )' পদ ইভার তাহার] । 



স্কামম্তক | 

বর্ণাশ্রম-ধন্ম যার যা'আছে বিহিত, 

ষ্দি কোন শ্রেণী হয় নিক্কিয় নিশ্চল, 
হায় ! যথা পক্ষাঘাতে ; 

তবে যায় অধঃপাতে 

 লমাজ, হারায় আশু হাদয়ের বল, 

গ্রতিপদে ঘটে তার নিতান্ত অহিত। 

বেদ-ত্রাঙ্গণ্যের প্রতি করি দোষারোপ, 

তখন সমাজন্্রোহী যত কুলাঙ্গার, 

ইক্জ্রিয় সখের কামী 
সহজ্জে বিপথগামী 

ধরে বিজাতীয় ভাব, চলে বেচ্ছাচার ! 

করে স্বীয় জাতিধন্খ কুলধন্ম লোপ । 

রাজ গ্রজা ধনী দীন ব্রান্ণ চগ্ডাল, 
উচ্চ নীচ *গৃহী যতি বিজ্ঞ নিরক্ষর, 

একি সমাজের অগে 

বাস করে এক সঙ্গে 

এক পরিবারভুক্ক সবে চিরকাল, 

মহায়তানিরপেক্ষ ,নহে পরস্পর । 



৯১৪ স্ামন্তক । 

তুমি রাজা, নাহি কর প্রজার পালন / 

তবে তুমি প্রজাছোহী ্বধর্শ্নে পতিত। 

প্রজাদের শাস্ত স্থখ 

সাধিবারে পরার .খ 
হও যদি, রাখ রাজ্য দৃষ্টিপথাতীত, 

অঙ্ভিবে পাতক,_-পাপ কর্তবাল্ঘর্ন। 

ভোগের বামনা সদ অন্তরে প্রবল, 
বাহিরে বৈরাগাভাব তপঃ-আচরণ, 

মে যে অধু কায়ক্রেশ, 

নাহি তাতে পুণ্যলেশ ; 

কাজেতে সংসারী, ফলে ত্যাগী যেই জন, 
সেই যোগী, সেই স্থৃধী স্ভূতলে কেবল । 

ধন মান জয় কিম্বা নামের কাঙ্গাল, 

যে জন নিষয়ি-প্রায় স্থখ-ভোগ-কামী 

রোগে শোকে যায় গলে, 

অথচ মুখেতে বলে, 
“সোহহয"_“আমিই ব্রজ্া-_পরমাতআ। আমি'? 
সে যদি সন্ন্যাসী, তবে কে আর চণ্ডাল ? 



স্তামস্তক। 

ভোগস্খে অন্ুরক্ত সকাম মানল, 

অনুষ্ঠিবে বর্ণাশ্রস-বিহিত আচার । 
আ্বোতোবেগ-অনুকূলে, 
সাতারি যাইবে বলে 

গম্যস্থান লক্ষ্য ঘেন থাকে পরপার ; 

প্রতিকুলে যে চলিবে তার পরাভব । 

ক্রমে ক্রমে রোগ শোক বিরভ যাতন। 

সাহসে নিঞরি শিরে লইন্দে পাতিয়া। 
বিপদে করোন। ভয়, 

“ঈশ্বর করুণাময়” 
এ দৃঢ় ধারণা মনে রাখিবে পুষিয়া, 

বিষয় অনিতা, বৃথা সুখের কামনা । 

এলপে নিক্কাম চিত্ত যবে মানবের, 

কোথাও কিছুতে ক্ষুব্ধ নতে তার মনঃ। 

লাভ নাহি চাই লেই, 
অলাভে বিরক্তি নেই, 

ক্রৌতদাস-সয করে নিদেশ পালন ; 
ফ্ষলভোগ-ম্পৃহা-পৃন্য আপন কাজের । 

৯১৫ 



লি  - স্তামজ্তক । 

কণ্মশীল হয়ে করে স্বভাবের বশে, 

আহার বিহার কিন্ব। ধশ্ম আচরণ ; 

ঘটনা-চক্রের সনে 

ঘুরে ফিরে, কিন্তু মনে 

আসক্তির বীজ নাই, যা ঘটে যখন 
ক্ষুতভ্ভ্তনের মত করে অনায়াসে । 

বিষাদের হেতু মাত্র আসক্তি কেবল, 

“সে আমার “আমি তার" এই ক্ষুদে জ্ঞান, 
সমস্ত দুঃখের মূল । 

তবু মানবের ভুল, 

বিশ্বের ক্লল্যাণ-্রতে নহে ধানমান ; 

বুঝেনা বার আমি' “আমার সকল' । 

মানবের আদি অস্ত দুই(ই) অন্ধকার, 
কোথা হ'তে আসে জীব কোথা চলে যায়? 

চির দিন নাহি রয়, 
দু'দিনের পরিচয়, 

জীবন চলিয়। গেলে সন্বন্ধ ফুরায় । 

কেব! তুমি শোক বল করিতেছ কার? 
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জননী-জঠরে যবে জীবের উদয়, 
তথনি মরণ তাকে রহে আলিঙ্গিয়া ; 

সারাজীবনের পথে 

ভ্রমিয়! মতার সাথে, 

প্রতিপদ্দে প্রতিপলে মরিয়া মরিয়। 

চলে জীব, মরণেরে মিছে কেন ভয় ? 

আত্মার বিনাশ নাই; করমের ফলে 
নিজ নিজ গতি লাভ করে জীবগণ । 

সলিল-বুদ্বুদ-প্রায় 

একাস্ত নশ্বর কায, 

তারতরে বুথ খেদ করে মূঢ় জন; 
মরণ অবশ্যন্ভাবী, ঘটে যথাকালে । 

নানা-দ্ুর-দেশাগত প্রবাসিলকল, 

পাস্থশালে কিছুক্ষণ করি অবস্থ।ন, 
যার যথা অভিপ্রায় 

অনায়াসে চলে যায়, 

পুনর্বার কেহ কারে না লয় সন্ধান । 

ইথে শোক দুঃখ ভাবি আছে কোন্ ফল? 
(ঝা) 



৯৮ সভানস্তক । 

নানা-জ্বালা-পুর্ণ এই ভব-কারাগারে, 
আছে যদি এত স্মুখ জীবের লাগিয়া ১ 

এ কার] ছাড়িব! মাত্র 

বিশাল উন্ফুক্ত ক্ষেত্র 
লভি জীব পরলোকে কতম্খ পায়, 

কেন তুমি মনে হেন দেখ না ভাবিয়া ? 
১, 

স্ষ্টি, স্থিতি, লয়, তিন প্রক্রতির রীতি ; 
কিবা ইচ্ছ। বিধাতার কিবা লীল! তার 

আণবিক দ্রব্য ধত 

অণুতেই পরিণত, 
কালে কালে ধরিতেছে বিবিধ আকার ; 

রূপাস্তর, প্ররুত্তির প্রধান গুকৃতি | 

গ আ্এযাটি 

দেখ প্রভাতিক সূর্য্য অহ! কি উজ্জ্বল, 

কিব। শোভা তণ্ত লৌহপি্ডের মতন ; 
আবার মধ্যাহ্াকাশে, 

দেখিতে দেখিতে ভাসে, 

বাড়া'য়ে সহত্র কর, ধাধায়ে নয়ন। 

এখনি ডুবিবে সাঝে-_আধারি ভূতল। 



স্টামম্তক | ৯৯ 

কর বস! অবধান, চেয়ে দেখ কাছে; 

এই যে বিটগী বট ধাঁড়ায়ে উন্নত, 
বীজ-গর্তে বিনিহিত 

ধুলিমাঝে লুক্কায়িত 

ছিল কতকাল হায়! পরে ক্রমাগত 

বেড়ে ক'মে বন ফু'ড়ে এই ভাবে আছে 

আবার কালের বশে, কি আছে সহশয় ? 

ধুলিমাঝে পরিণত হবে এর দেহ; 
দিবাকর, নিশাকর, 

মহালিন্ধু, মহীধর, » 

শুন বৎস ! চিরস্থায়ী নয় নয় কেহ, 

ভিন্নভাব ধরে সবে বিভিন্ন সময়। 

এই যে পর্ণাশ! নদী আশ্রমের ধারে, 
ছিল পাষাণের গাত্রে স্বেদধারা যথ।) 

শুষ্ক পর্ণ সরাইয়! 

স্বছু মন্দ প্রবাহিয়! 

চলিতে দেখেছি, এই মে দিনের কথা ; 
স্বীনত-বক্ষে এবে চলে কত বেগ-ভরে ! 



সামস্তক । 

এই যে লহরী তার উপর হইতে 
অনস্ত সিন্ধুর মুখে করিছে গমন । 

গড়াইয়া গণ্টাইয়া 
একে অন্যে আঘাতিয়! 

উথান, পতন ; ক্রমে উত্থান, পতন , 
কোথ। তার পরিণতি কে পারে বলিতে ? 

এই যে উঠিল শন্দ ( ছোটিকার ধ্বনি 
করিলেন খধিবর )--শুনিলে শ্রবণে % 

ছিল কোথা? গেল কই? 

অণুর কম্পন বই 

নহে কিছু ইহা । কিন্তু অনস্ত গগনে 
পরিপাক তার, ইথে বল কার হানি? 

আত্ম! অবিনাশী, নাই অণুর বিনাশ ; 
ইহাদের তরে শোক সমুচিত নয় | 

যতদিন নহে মোক্ষ, 

পরোক্ষ কি অপরোক্ষ 

জন্ম, জর।, মৃত্যু আদি অবস্থা-নিচয়, 

প্রকৃতির সাময়িক স্ফ,রণ-_ বিকাশ । 



স্তামস্তক। ১০৭ 

এক গুহ ছাড়ি গৃহী, অন্য গৃহে যথা 
প্রবেশে আপন কাজ করিতে সাধন । 

সেইরূপ নিরস্তর 
দেহ ছাড়ি দেহাস্তর 

সমাশ্রয় করে দেহী, এ যদি মরণ; 

ভেবে দেখ আছে ইথে শোকের কি কথা ? 

দান দাসী পরিবার আত্মীয় স্বজন, 

ধন ধান্য গহ আর্দি বিভব সম্মল, 

চিরস্থায়ী নহে কিছু; 

ছুই দ্রিন আগু পিছু 
আমি যাব, তুমি যাবে_যাইবে সকল । 
আপন শরীর হায়! নহে রে আপন 

রঙ্গালয়ে নর নারী মিলি এক সাথে, 

হাসি কান। নানাভাব করে প্রদর্শন । 

কেহ পিতা, কেহ পুক্দ্, 

কেহ শত্রু, কেহ মিত্র, 

কেহ ভ্রাতা, কেহ পতি, পত্রী কোন জন। 

ঘুচে এই মিছ! রঙ্গ যবনিকা-পাতে। 



স্ামস্তক । 

জন্ম সৃতুযু বিধাতার মঙ্গল বিধান + 

তারি শুভ ব্যবস্থায় দিবা-রাত্রি-ভেদ । 

ঈশ্বর মঙ্গলময়, 
উাহার ইচ্ছার জয় 

হুউক সাধিত ; বৃথা না করিও খেদ । 
যে দিলা, লইল! পুনঃ সেই ভগবান্। 

যে বিধির কৃপা-চিহ্ন, গর্তবপূর্ণকালে 
শাতৃত্তভনে স্তন্যরূপে করি নিরীক্ষণ । 

ছাড়ি কর্তৃত্বাভিমান, . 
তার প্রতি আস্থাবান্ 

হও সদা, কর স্বীয় কর্তব্য পালন 
শাস্তি স্বখ পাবে তার অন্ুগ্রহ-বলে। 

রাশি রাশি অর্থব্যয়ে যারে এত দিন 

পুষিলে যতনে ; সেই নিশ্নম এখন ॥ 
না করিও দুঃখবোধ ; 

এরূপে হইল শোধ, 

জন্বাস্তরে তোমাতে যা ছিল তার খণ । 

₹সারীর পক্ষে এই সাস্ত্বনা-বচন্ন 



স্যামস্তক। ৬৩৩ 

কায়মনে কর লেবা সতত বিভুর, 
তাতেই পরম। জীতি পাবে তুমি হৃদে। 

নিজ-প্রভু-কলেৰরে 
যে জন ব্যজন করে , 

সেও হয় স্বশীতল, মাখে গ্রভুপদে 

তৈল যেই, হস্তজ্বাল! তারো হয় দুর । 

তেখ বম! দৃঢ়তর অঙ্কুশ-তাড়নে, 

গম্য পথে করিবর বেগে ভ্রুততর 

হয় যথ। গ্রধাবিত। 

সেইরূপ সমুচিত, 
ধন্-পথে মানবের হ'তে অগ্রসর ; 

শোকে দুঃখে দারা-পুজ্র-মিত্রের নিধনে । 

মাধনা কঠিন, সিদ্ধি স্থুকঠিন অতি, 

নিতান্ত চঞ্চল তাহে মানবের মনঃ ; 

দেখ বস! ওইমুত্তি 
হৃদয়ে লভিবে স্ফুর্তি, 

লিদ্ধি-দাতা গণপতি বিদ্ব-বিনাশন, 

অধ্যবসায়ের কিবা জীবন্ত মুরতি । 



১৬৪ মস্তক | 

গ্রারস্তে উৎসাহ চাহি; অদম্য সাহসে 
এরাবত-শুগুসম উফাডিবে যত 

সম্মূখের বাধা ঠেলে; 
সঞ্চারিবে বাহুমুলে 

দ্বিগুণ শকতি, কভু না হবে বিরত। 

কার্য দেখি “চতুর্ভুজ” লোকে যেন ভাষে 

নিঞ্রিবে পুনঃ পুনঃ চেগ্টার উপর ; 
সেই ভিত্তি পাধনার, মুষিক যেমন 

ক্রেমে ক্রমে স্বীয় পথ 

কে'টে করে নিরাপৎ 

শিলা কাষ্ঠ অন্তরায় না ভরে কখন; 
ধীর, কিন্তু স্থিরভাবে কার্ষেতে তৎপর । 

চাছি সহিঞ্ুতা, দেখ স্থূল খর্ব তনু; 
কিন্তু সিদ্ধি একমাত্র লক্ষ্য দৃঢ়তর 

হ্তিদন্ত-সম স্থিত, 
না হইলে সঙ্কুচিত । 

কি উল্লাস হৃদয়ের দেখ পৃথুদর! 
ক্লাস্তিহীন কান্তি, যেন নববোদিত তানু। 



হ্ামস্তক | ১৩৫ 

দেখ বত! কিবা উচ্চ-ভাব-সমাবেশে 

হইয়াছে এ অপুর্ধ্ব মু্তির নিল্মাণ | 
সর্ত্ব-ক্রিয়ারন্তে তাই 
উৎসাহের পুজা চাউ, 

সাধক সম্মখে রাখি আদর্শ মহান্, 

সাধিবে সন্কল্প নিজ নির্ভয়-মানসে। 

যাও বৎস ! রাজধানী, স্থিন কর মনঃ। 

উদ্দিগ্র প্ররুতিপুঞ্জ রাজার বিহনে । 
অত্যাচার উৎগীড়ন 

হত্য] টুরি বিলুঠন 
হইতেছে, কেহ কারো বাধ। নাহি মানে, 
উন্মত্ত, বন্ধন-মুক্ত ষণ্ডের সতন। 

রাজার অভাবে দুগ্ কর্দ্মাচারি-চয়। 
নিজদোষে আনে রাজ্যে বিসমবিত্ব | 

ধন্র অর্থ হয় নু, 
প্রজাপুগ্গ ভোগে ক, 

চারি দিকে উঠে ঘোর হাহাকার রব, 

বহে অশান্তির বারু পুতি-গন্ধময় |” 



১০৬৬ স্থামস্তক । 

স্রাজিৎ কিছু দিন যাপিয়া আশ্রমে, 
ফিরিল। আলয়ে ; হল শোকের প্রবাহ 

ক্রমে মন্দ ম্ন্দতর, 

পুনর্তবার নুপবর 

' রাজকার্ষধয যথাবিধি করিছে নির্বাহ, 

অথচ কিছুতে লিগু নহে কোন ক্রমে । 

যেন সে শ্বর্গের পুজা, স্বরগের ছার, 

খুলিয়। রয়েছে তার নয়নের আগে । 

ফুরালে প্রবাস-বাস, 

প্রারন্ধ হইলে নাশ, 

মিলিবে মঙ্গলময়ে সদা হদে জাগে, 

দেখিবারে পায় সিপ্ধ করুণ ধাতার । 

ইতি স্তামন্তককাবো শোকাপনোদন নাম 

যষ্ঠ বিকাশ | * 



স্যামস্তক। ১৬৭ 

সপ্তম বিকাশ। 

আসিল শরৎ খু, বিশ্ব আলোকিয়া। 

বছে ধীরে নিরমল সুনীল অন্দরে 

ধবল জলদ-স্ত,প, 

মরি কিবা অপরূপ ! 

প্রশান্ত সাগরে শুভ্র বাম্প উগারিয়া, 

ছুটিছে অর্ণবপোত যেন অতি ধীরে । 
পথ ঘাট পরিশুক্ষ, কর্দীযের রেখা 

লাহি কোথা; শুখ-গম্য সর্ববর্র ভূতল। 
প্রসারি উদার কর, 
বধষিতেছে শশধর 

রজত-চক্দিকা-ধারা জেহ-স্ধা-মাখা) 

বন্ুধা-রাণীর শিরে,_-অভিষেক-জল। 

ধ্বল-চামর-সম সুষম বিকাশি, 

বিকশিত কুাশ-কুশ-কুতম-ম্তবক |" 

প্রকাশে বিমল ভাতি, 

আকাশে তারার পাতি; 
--হেরি হেরি নিশাকলে হাসে অট্রহাসি, 

গররে সরমীজলে, কৈরব-কোরক | 



স্তানন্তক। 

সাজিয়া অপুর্ব সাজে শরৎস্থন্দরী, 

চলিছে হেমস্ত-গৃহে প্রফুল্ল-অস্তর। 
মধুর মধুর হালে, 
আননে আনন্দ ভাসে; 

নিশ্বা-পবনে বছে সেফালী-মাধুরী | 

প্রকৃতির মহোৎমব অহ কি স্থন্দর ! 

প্রকাশিল দশদিক স্বর্ণ-গ্রভায় ; 

-_গ্রকৃতির দশ বাহু শোভিল উল্ভ্বল। 

অস্তরীক্ষ, জনে, স্থল,-_ 

তিন চক্ষঃ স্থবিমল, 

কমলে চরণ শোভে অপূর্ব শোভায় ; 
লতাপুঞ্ , জটাজুট-উপমার স্থল। 

মণিরত্ব-বিখচিত-মালার তুলনে, 

অপরাজিতার মাল, যাই বলিহারি ! 
নিশ্চয় অ-পরাজিতা, 

অতিশয় শোভা দ্বিতা) 
নিকুঞ্জ উজ্জলি রছে স্্নীল বরণে; 
ফুটিছে বাধুলী-ফুল ওষ্ঠ-অনুকারী । 



স্টামস্তক | ১৯৯ 

কদলী দাড়ি ,ধান্যা হরি্রা ষানক। 
কচু বিস্তর আর জয়ন্তী অশোক । 

আহরিয়া সঘতনে 

প্রকৃতির অভিজ্ঞানে, 

(হায় রে উদ্ভিদ কত মঙ্গলদায়ক 
মানবের !)--ভক্তিভরে পুজিতেছে লোক 

গ্রচণ্ড নিদাঘ ঘোর মহিষ-আকার 
না হতে বিলীন, একি ভয়ানক বীর 

প্রমত মাতঙগগরূপ 
 মেঘপুগ্জ স্তংপ ক্তপ, 

কিবা বহুরূপী--অদ্ধ-মহিষ আবার ; 
-আজি দেবী-পদাক্রাস্ত নিস্তেজ শরীর । 

দলিয়া দক্ষিণ্পদে প্রমণ্ত কেশরী-- 

দারুণ শিশিরে, _রণ-রঙ্গিণীর বেশ 

ধরিছে প্রকৃতি দেবী, 
মরি কি মোহন ছবি! 

শরতে ১ বসন্তে বথ। বাসস্তী সুন্দরী | 

-মহানন্দে নহোৎসবে পরিপূর্ণ দেশ । 
(ক) 



১৯১৪ হ্যানসডক। 

শুভ বিজয়ায় যাত্রী মণির উদ্ধারে 
করিলেন বাস্থদেব চিস্তিত-অন্তর | 

ভ্রমি নান! গিরি বন 

উপনীত নারায়ণ 

মৌকদন্ম-গিরি-মূলে হংসবতী-তীরে ; 
প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি কিবা মনোহর ! 

কত শৃঙ্গ উপত্যকা অধিত্যকা কত, 
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়। বীর অন্বেষিয়। চায় । 

শ্বাপদের পদ-্ষু্ 

মাঝে মাঝে পথ-চিহ 

দেখা যায়, তবু নহে গমনে বিরত; 

গ্রবেশিলা পরিশেষে ভীষণ গুহায় । 

গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরু অতি দীর্ঘতর, 

স্থানে স্থানে স্থির ভাবে আছে ধ্রাড়াইয়। 
উর্ধে বাড়াইয় মাথ। 
ভূধরের সমুচ্চতা 

স্পর্ধা করিতেছে যেন, অথবা ততপর 

হেরিতে তপন-মুখ শিরঃ উত্তোলিয়। ৷ 



স্টানস্তক । ১১১ 

অথবা সংসার-ভীত যোগীর মতন, 

পৃথিবীর পাপ-তাপ-ঝটিকা হইতে 
বণচাতে আপন কায় 

গহ্বরে লুকায়ে হায় ! 

রহিয়াছে ধান-রত, সমাধি-মগন ; 

কতদিন কতযুগ গেল হেন মতে। 

লতা-গুল্মে পরিপূর্ণ, আধার কেবল; 

কে আছে সাহসী হেন পশিতে গুহায় ? 

ভুজঙ্গম শত শত, 
শার্দংল ভন্গুক কত। 

যেন সে গহ্বর মহাকালের কবল । 
সিংহের গর্জন কোথ। মেঘ-মন্দ্র-গ্রায় । 

একাকী- ভীষণ বনে (অহ! কি সাহন!) 

অঙ্গে বন্ম, সঙ্গে মাত্র তীক্ষ তরবার। 
চলিলেন যছুপাতি 

বিন্দুমাত্র নাহি ভীতি, 
ৃত্যুর অধিক দুঃখ ভাবে অপযশঃ 

সাধুগণ ; অসাধুর নিন্দা অলঙ্কার । 



১১২ স্যামন্তক.1 

বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ গহ্রবরের কায়। 

পদাগ্র নূতন পথ করিছে নিম্মাণ ৷ 
বক্ষ-মুল তৃণ লতা 

অবলন্যি চলে কোথা, 

হেন মতে বহু কে নামিয়। গুহায়, 
.শুনিলা কচি বাল-সাস্তবনার গান । 

“ওরে সোণা মণি! ওরে বাছাধন ! 

কি সুন্দর মণি দেখ মোর হাতে । 

আয়, কোলে নিয়ে যাব রে এখন 

বেড়াইতে তোর মামার বাড়ীতে । 

হেথা তোর মাসী আমি হামি হাসি, 

কোলে নিয়ে তোরে দিবে চাপাকল। । 

মামী দিবে ক্ষীর, মামা দিবে বাশী, 

দাদা তোর গলে দিবে শুঞ্জা-মালা। 

তোর দিদি বুড়ী হাটে গুড়ি গুড়ি; 

আদরে চুমিয়া তোর মুখখান, 
কোলে নিয়ে তোরে মাথা নাড়ি নাড়ি, 

কত কি গাইবে আহুলাদের গান । 



স্তামস্তক। ১৬৩ 

আয় সোণ! আয় মোর যাদুধন ! 

কেঁদে কেঁদে বাছা! ক পাও শুধু; 
বাবা তোর, ঘরে আমিবে যখন 
বলিব আনিতে টুন্টুনে বধূ। 

কাদিতে মাণিক ; মুকুতা, হামিতে 
ঝরিবে তাহার কিবা নিশি দিবা । 
“বাবা” বলে মোরা তোমারে ভাকিতে 
ডাকিবে তোমারে সেও “বাব।” “বাবা” 

আছে এক বুড়ী ও বনের ধারে; 
মূলো-পানা দাত কুলো-পান। কাণ। 

দুই পায়ে গোদ, পিঠে কুজ ধরে, 
গলে গণ্ডমালা ; দেখে কাপে প্রাণ ! 

চুপে চুপে সেই ফিরে বাড়ী বাড়ী, 
কাদিতে শুনিলে ধরে ছেলে পিলে। 

লতা দিয়! মুখ দৃঢ় বদ্ধ করি 

তাড়াতাড়ি, রাড়ী পূর্ণ করে থ'লে। 

ঘরে নিয়া লৌহ-চিয্টা পুড়িয়া, 
চোখ তুটী তার খসাইয়! লয়। 
না পারে সে কোথা প্রালাতে ছুটিয়া, 
যেই খানে রাখে সেই খানে রয়। 



১১৪ স্তামস্তক | 

নাহি দেয় খেতে রাখে অনাহার ; 

কফ থুথু দেয় শিশুদের গালে । 

দেয় টিপিবারে গোদ, কুঁজ তার, 
মারে কাটা দিয় সকালে বিকালে। 

আয় যাছুমণি! আয় বাছা! কোলে, 

কি সুন্দর মণি দেখ মোর হাতে! 

আয়, পরাইয়া দেই তোর গলে; 
হেন বস্তু আর নাহি এ জগতে । 

গ্রমেনেরে মিংহ করিল সংহার, 

সিংহছেরে বধিল তোমার জনক । 

কেঁদোনা কেঁদোন। বাছ! “স্থকুমার' । 

ধরহ তোমার এই স্তামন্তক 1৮ 

বিজন গহ্বরে হেন বামা-কঠ-ম্বরে 

সহস। মানব-মনে কত ভাব জাগে। 

শব্দমাত্র লক্ষ্য করি 
ধীরে ধীরে অগ্রসরি 

দেখিল! রমণী-মুত্তি ধাড়ায়ে কুটীরে ১ 
ছল ছল আখি এক শিশু পুরোভাগে । 



স্যামস্তক | ১৯৫ 

অপপলারি তমঃ-পুঞ্জ মণি স্থামস্তক 

শোভিছে শিশুর হস্তে ; শ্রীরুঞ্জের চিত 
উৎফুল্ল, উৎকঠাযুত, 
তবু নহে মনঃপুত 

কাড়িয়া লইতে মণি, বঝাল-ত্রীড়নক ; 
অথবা রমণী-অগ্রে হ'তে উপস্থিত । 

গহ-ন্বামী-অপেক্ষায় রহি কতক্ষণ, 

দেখিলা অনুরে আসে চলিয়! হেথায়। 

কিবা মস্তি স্বভীষণ ! 
--দেখি সবিস্ময় মনঃ 

বলিষ্ঠ বিশালবক্ষঃ প্রৌটি এক জন 

অতিশয় কুষ্ণবর্ণ খর্বব-স্ুল-কায়। 

পরিধানে চর্ম, শিরে তরঙ্গিত চুল 
্ন্ব-বিলম্ঘিত, দীর্ঘ ঘন শ্মশ্রু-ভার 

আবরি রয়েছে আস্ত ; 

মরি কি ভীষণ দুষ্ট ! 

গুল ওষ্ঠ, স্থূল নাসা, উদর স্ুস্থুল, 
দীর্ঘ দত্ত, দীর্ঘ নখ, ভল্গুক'আকার । 



১১৬৩ স্থামস্তক | 

সঙ্গেতে তনয়া তার কনক-বরনী 
গিয়াছিল স্নানে, জল-প্রপাত-ধারায় | 

জল-সিক্ত নীলশাটী 
কি ম্লেহে ধরিছে আটি, 

সঠ্যঃক্াত বালিকার দেহ-লতা-খানি, 

কি লাবণ্য মরি মরি ফুটিয়াছে তায়! 

অগ্রসরি জাম্মুবান্ অতি ক্রোধ-ভরে 
সেই আগন্তক-পানে, করিয়া সন্দেহ 

সিহহরাজ-গুপ্তচর ; 

কহে উচ্চে রে পামর ! 

কেন হেথা পশিয়াছ মরিবার তরে ? 

নিষেধিতে বন্ধু তোর নাহি ছিল কেহ? 

এ বিশাল ভুজ মম কভু কোথা বাধা 
পায় নাই, ধরে বজ্ঞ-অধিক শকতি। 

একই মুষ্টির ঘায় 
করিব অবলীলায় 

এখনই তোর মুণ্ড বিচুর্ণ শতধা ; 
আজি তোর শেষ দিন জানিস্ দুম্মতি ! 



স্রামস্তক । ১১৭ 

চর-বৃত্তি) চৌর-র্তি একই সমান 7 
তন্করে পাইন্ু যদি আপনার পুরে; 

ম৷ দণ্ডি কিরূপে ছাড়ি? 

কফানন-বাসিনী নারী 

গর্রে নাহি ধরে কু তেমন সন্তান, 

' আততায়ী পেয়ে যেন! না মারিয়! ছাড়ে । 

মিংহের পেবকাধম তুই গুগ্তচর। 

রে জন্ুক ! জাননা কি আমি জান্দুনান্? 

ধূর্তপনা যত আছে 

না খাটিবে মোর কাছে? 

এখনি টুটাব সব দিয়ে এক চড়, 
হে সন্ধানী ! যম তোরে করিছে সন্ধান । 

নবীন-নীরদ-কাল্তি, কি গা্ীর্্যময় ! 

প্রতিভা-প্রভায় কিবা ললাট উজ্জ্বল। 
রূপে তোর শত ধিকৃ, 

কর্মে ধিক ততোহধিক ; 

এ দশ্থ্যতা কভু তোর উপযুক্ত নয় 
বাহিরে দরলশোভ। অন্তরে গরল। 



$ ১৮৮ স্বামস্তক । 

আজি যর্দি এগরল নাহি করি ক্ষয়, 

কানলের সুখ-শান্তি হইবে বিনাশ । 
বহি-কণ। প্রধুমিত 

ন। করিলে নির্বাপিত 

অচিরে পুড়িয়৷ রাজ্য হবে ভন্মময়। 

শত্রুর প্রণিধি তুই; তোরে কি বিশ্বান ? 

এত বলি এক লক্ষে ধরিলা সাপটি 

আগন্তকে জান্বুবান্ মহাক্রোধ-ভরে | 

তাহ। দেখি যদুবর, 

ধরি তারে ভ্রেততর 

নিঃক্ষেপিল! দূরে, ভূমে পড়িয়। উলটি 
উঠি খক্ষরাজ পুনঃ ধরিল তাহারে | 

ছুই বীরে মল্ল-যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ; 
বনভূমি থর থরি কাপিল সঘন, 

যথা ঘোর ভূ-কম্পনে। 

অতি ভয়াকুল-মনে 
পলাইল বনাস্তরে যত" বনচর, 
বিষ্দ্দিত হ'ল লতা গুল্ম অগণন । 



বাগস্তক । 

কতক্ষণে বাসুদেব ধরিয়া সবলে 

থক্ষবরে, শৃন্যে তুলি আখির নিমেষে 
ভূতলে ফেলিলা ধীরে; 

স্তনন্ধয় শিশুটীরে 

সন্তর্পণে রাখে মাতা যথা শয্যাতলে । 

বিশ্ময়-প্রবাহে গেল অভিমান ভে'সে। 

এবার উঠিয়! প্রৌট কহিল! বিনয়ে 
নিরখিয়া আগন্তক গ্রতিদন্দবি-জনে ৷ 

“কেবা তুমি বীরবর ? 
দেব যক্ষ কিবা ন্র? 

এ ভীষণ গুহাযাঝে বল কি আশয়ে 

পশিয়াছ ? বল তব কি উদ্দেশ্য মনে ? 

বীরত্ব কৌশল তর অতি চমৎকার ! 
দেনের অধিক বল তোমার শরীরে । 

কি লজ্জা ! বলিতে হায় ! 

ক্রীড়া পুভলিকা-প্রায় 

আছাড়িলে একে একে সগুদশ বার । 

পরিচয়-দানে বীর তোষহ আমারে | 

১১৯ 



৯২১৪ সামন্ত ক । 

উ-্তরিল! বীর “বাস দ্বারাবতী-পুরে, 
বস্থদেব-স্ত আমি দৈবকী-নন্দন, 

জীকৃষ্জ আমার নাম, 

মথুরা জনমধাম ; 

মিথ্যা-অপবাদ মম দূর করিবারে 
গহনে গহ্বরে করি মণি অন্বেষণ । 

আরম্ভিল। জান্ুবান অবনত লাজে; 
“ক্ষম অপরাধ, কৃষ্ণ! ধৃত তা আমার । 

কেশব ! দেবতা তুমি, 

সমগ্র ভারততৃমি 

ঘোষিছে স্যশঃ তব ; বনতুমি-মাঝে 
পশিয়াছে এইরূপ প্রতিধ্বনি তার । 

«“অধর্শ্বের অভ্যুান, ধর্ল্নের পতন 
ঘটে যথা; ননীলীগ সেখানে তোমার । 

বিনাশি দুক্কতগণশে 

উদ্ধারিয়] সাধু জনে 
করিবারে সনাতন ধম্ম সংস্থাপন, 
দেখা দাও হ'য়ে ভুমি যুগজবতার । 



স্যামস্তক। 

পিতা শুগ্রসেনে রুদ্ধ করি কারাগারে, 
মথুরার মিংহামসন কৎংস দুরাচার 

লভি, পুনঃ নিজপদ 

করিবারে নিরাপদ 
রাখে কারাশ্ুহে ভণ্রী, ভগিনী-পতিরে ; 
নিজ ভাঙগিনেয়গণে করিল সংহার। 

সামান্য সামস্তমাত্র, কনক তোমার 

বস্ুদেব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণ-গরিমায় । 

ম্ুরাধিপের কন্যা 

রূপে গুণে অশ্রগণা। 

ধার্মিক! দৈবকী দেবী ধর্মপান্রী ভার | 
বৃছ তপন্তায় দোহে লভিলা তোমায় ॥ 

কংসের করদ রাজা নন্দ বৃন্দাবনে 
তন পিতৃ-দখা, বলী হৃদয়ের বলে, 

কন্যা-প্রাণ বিনিময়ে 

বাাচাইল - দুঃসময়ে 

তোমারে ; হইলে তুমি পালিত ষতনে 
যশন্ষিপী যশোদার স্নেহচ্ছায়া-তলে ! 

(৯) 

৯২৯ 



৯৭ স্যামস্তক । 

অনিন্দ্য সুমার স্থান মধ্যে বৃন্দাবন, 
তাছে যনোরম অতি কালিন্দীর তীর। 

তাহে চারুস্কুপ্জীবন, 
কুঞ্জে দিবা গোগীগণ ; 

গোপবধূ-মাঝে কৃষ্ণ ভুবন-মোহন, 
কৃষ্ণ-মুখে হালি পুনঃ মরি কি রুচির ! 

৬ 

সে হাসিতে যশোদার ক্ষরে ভ্তন্া-রাশি, 
ফিরায় প্রবাহ-গতি রবি-তনয়ার । 

গাভীগণ যায় ভুলি, 
অঞ্ধ-গ্রস্ত তৃণগুলি; 

ভক্ত-মনোমুগ্ধকারী সেই হিগ্ধ-হাসি, 
শক্র-হর্দে করে মহাভীতির সঞ্চার। 

জলদশ্রয নাগপতি কালিয় ভীষণ, 

লিয়ে শত শত তরী, যমুনার জলে, 

হরিত নিওয়-চিত্ত, 

মথুরাবামীর বিভ 

গোধন প্রভৃতি, তারে করিলে দমন, 

গর্ধ্বোদ্ধত শির: তার দলি পদতলে । 



স্কামস্তক ৷ ১২৩ 

শুনিয়াছি আরো কত বীরত্ব-কাহিনস্ব 

তোমার, পতন আদি দৈত্য-নির্ধযাতন, 
গোবদ্ধন গিরিবরে 

উঠাইলে ছত্রাকারে ; 
যমল অজ্জুন-বৃক্ষ উফাডিলে টানি, 

শৈশবে করিলে তুমি শকট-ভঙ্জন। 

বধিলে কংমেরে 2 তার সেই মিংহালন, 

_ বিজয় লঙ্গমীর দত্ত শীতি-উপছার 

অহ! কি নরল মনে 

গ্রদানিলে উগ্রমেনে ; 
গ্রবেশিলে অনশেমে লহ পরিজন 

দ্বারকায়, দিন্ধু নিজে পরিখা! যাহার । 

জীবিকা লুঠন, আর নিবাল গ্রাহবহে 
আমার, নুপতি আমি হই এই বনে । 

ব₹শতি লচম গুজ। 

খর্বারৃতি মহাতেজাঃ, 

আপন-ইচ্ছায় ভারা কাননে বিছুরে, 
কিন্তু আভ্ডাদইন সবে সংগ্রামে লুশ্ঠুনে । 



৯২৪ হামম্তক । 

শত-ক্রোশ-ব্যবধানে কিরাতের পুরে, 

দিংহরাজ প্রলেনেরে করিয়া সংহার 

বলদৃপ্ত সুগুমন্ত 

হরিল প্রজার বিত্ত 

নারী-স্থৃত-ম্রতাগণে হ বধিয়া তাহারে 

আপনার প্রজাগণে করিন্ু উদ্ধার । 

পোড়াইনু দেশ তার ; মম লৈন্যগণ 
লুটিয়। ভাণ্ডার লয় যে ইচ্ছা যাহার । 

চর্ম শৃঙ্গ দন্ত হাড় 
শেল শুল তরবার 

নানাবিধ ধনুঃ তৃণ শর তীক্ষধার, 

আমি লইলাম মণি, জয়-নিদর্শন | 

মাণিকের মান শুধু বিলাসীর কাছে, 

মণ্তকে হৃদয়ে তারে বহিছে নিষ্ষল |, 

আলোদান বিনে আর্ধা ! 

সাধিবে মে কোন্ কার্য ?. 

বল সেই আলোকের কিবা শক্তি আছে 
মানবের মনোরাজ্য করিতে উজ্জ্বল £. 



স্কাগন্তক । ১২৫ 

দেবপ্রতিমার অঙ্গে এযর্দি বিরাজে, 

স্ন্দরে স্ুন্দারে হয় অপুর্ব মিলন ! 

স্গেরি সরল হামি 

ল'য়ে এধরায় আসি 

হাসে যে শিশুটী ১ তার হাতে ইতা সাজে, 

-_খেলনকে তু সদা বালকের মনঃ । 

তমি কু ! নারায়ণ নাহিক ধন্দেচ, 

পদার্পণ শেখ! তব নহে নিরর্থক । 
মম এই অনুরোধ 
না করিয়! ঘ্ণাবোধ 

জাল্বতী কন্য! মগ করহ লিবাহ, 

কৌভুকে যৌনুক দিব মণি স্তমন্তক | 

ভে রুষ্ ! ভে ভগবান ! কি বলিব চায়! 

তব নিজ" প্রতিবেশী বিমু় মানব 

তোমা হেন শ্রেষ্ঠ জনে 

চিনিলন। ১ অকারণে 

স্তামস্তক-অপহারী ভাবিল তোমায় । 
নিজদেশে গুণী কভু না পায় গৌরব । 



১২৩ স্ামস্তক । 

নিকটের মহাতীর্থ কে করে আদর? 

গুহস্থিত শালগ্রাম, যাহে অধিষ্ঠান 
সতত বিষুণর, ভায় ! 
পড়ে থাকে উপেক্ষায় । 

সারের রীতি এই হেরি নিরম্তর 
দেশের ঠাকুর, দেশে না পায় সম্মান । 

তোমার মহিমা সবে বুলিৰে অচিরে, 
যবে উপস্থিত হরে তনয়া আমার 

তব সনে দ্বারকায়, 

-পগাতাক্ষ এমাণ হায়! 

পাইবে সকলে ১--পশি ভীষণ গহুবরে 
কিনূপে করিলে তুমি মণির উদ্ধার । 

মিথ্যা-অপবাদ তব যে মণিরতরে, 

সে মণি করিবে তব গৌরব-বদ্ধন । 

করিয়া অশেষ যত 

পালিয়াছি কন্যা রত্ু, 

উৎসগিতে তব পদে বাসনা অন্তরে 
কেশব! করছ তারে আশন্দে গ্রহ । 



স্যামস্তক । ১২৭ 

হুিকরিলা বাম্্দেব, পরিণয়হারে 

বরিলেন জান্মবতী অতি রূপবতী ; 

ততোহ ধিক গুণ তার 

শান্ত শি বাবভার 

অস্পৃ্ত অদ্বপ্ মণি যেমন আকরে 

ভগর্তে ; গুহায় এই রমশী তেমতি। 

কিবা প্রেম বালিকার, তুলনা তাহার 

নাহি কিছু; নাহি জানে কাপট্য ছলনা । 

সরল তরল চ্ানি 

গুহার ভিমির নাশি 

মাশে জদয়ের তগণ ক্েশ-দুঃখ-ভার, 

দেবতার পুণাছবি অহ সে ললনা ! 

কোথ। দ্বারকার সেই এপর্য্য অসীম ? 

কোথা গহ্বরের আর কঠোর দীনতা £ 

তথাপি কুষ্ধের চিত 

মে তাছে বিষাদিত 

যোগগীশ্বর হরি অহ কি মহামহছিম ! 

সুখে দুঃখে সমভ্তান, ধন্য সহিষুততা ! 

ইতি স্তামস্তককাব্য রত্বোদ্ধার নাম 
সপ্তম বিকাশ । 



৯২৮ শ্তামস্তক 

অঠুম বিকাশ। 

কতদিনে যদুপতি সঙ্গে নিয়। জান্বব্তী 
উপনীত দ্বারকাভবনে | 

শীকৃষ্ণের আগমনে প্রন্তিবেশী জনগণে 

লভিল অতুল প্রীতি মনে । 

সরল। রুক্মিণী সতী অতি হরধিত মতি 

পেয়ে পতি জান্বৰতী স্হ। 

অঙ্গ হ'তে আপনার খুলি সর্দম অলঙ্কার 

সাজাইল। নবীনার দেহ। 
সহ স্তামন্তক-প্রভ। জীকুষ্ আলোকি মভ! 

প্রবেশে যথায় সন্াজিৎ। 

প্রপমি নুপের পায় অর্পণ করিল তায় 

নিন্দকের। নিতান্ত লক্জ্িত। 

আদি অন্ত বিবরণ কহিলেন নারায়ণ 

প্রসেন মরিল যেই মতে । 

অমাত্য সামজ্ঞচয় শুনিতেছে সবিম্ময় 

শবীকষ্ণের বাক্য এক-চিতে । 

সব্রাজিৎ ভাবে মনে . বাস্থদেবে অকারণে 

সন্দেহ করিনু১ কিনা ভুল ! 



স্তামস্তক। ১২৪) 

এই মণি স্তামস্তক হিংসকের কালাম্তক 
সাধুর সম্পদ-বৃদ্ধি-মূল । 

গ্রলেন আপন দোষে মলিল কালের বশে 

বিন্দুদোষ নাহি গোবিন্দের | 

গ্রসেনের মৃতাু-কথা ছিল প্রহেলিকা যথা 

ঢুব্বিজ্ঞেয় অচিন্তা মোদের | 

কৃষ্ণের অপ্রিয়পাজ্ হয়ে থাকা রুখামাপ্র 

মরণেও নাহিক নিস্তার । 

বিনয়ে চাহি-ন ক্ষম। গ্রদানিন সত্যভামা 
ইথে রাগ রহিবেনা তার । 

রুষ পূর্ণ ভগবান অবশ্য ইহাকে দান 

করিতে, উচিত তনয়ায় ।” 

এতভাবি সব্রাজিণ অতীন বিনয়ান্বিত 

শ্রীকুঞ্জের ীতি-ভিক্ষা। চায় । 

সকলে আনন্দে মগ্ন শভিন শুজ্ভলগ্ন 

দেখিয়া বিবাহ আয়োজন । 

সসভ্ভ্িত রাজবাটচী কিবা শোভা পরিপাটী 
কারুকার্গ্যে শোভিত তোরণ । 

পূর্ণ কুম্ত ঠাই ঠাই পতাকার সখ্য নাই 
রন তরু পথের দুধারে । 



১৩৬৬ স্টাখন্তক 1 

নপতির ব্যয়-সাধ্য - নত্য ীত নানাবান্ু 
_ মচোতসব ভিতরে বাহিরে । 

যতেক মহিলা মিলি দেয় জয়-হুলাহুলি 

লমন্দগরে গঙগন ভেদিয়!। 

গে স্বর-লহরী মহ কিবা শ্ুতি-্তখাবহ 

স্বধারাশি যেতেছে বহিয়া | 

পুম্পের হ্ভবক-মালা- ভূষিত মাঙ্গলায-ভালা 
ধান্ত ছুর্নব1 স্বত্তিক কাঞ্চন । 

শহা দীপ শোরোচনা কজ্জল প্রভৃতি নানা- 
-বজ্ঞ, প্রিয়-পবিজদর্শন | 

যদুকুল-নারী যত সকলেই মমাগত 
ষোড়শী যুবতী কত তায়। 

কিবা রঙ্গ কিবা ঠাটা  বসিছে ফাদের হাট 
দরশনে নয়ন জুড়ায় 

ভেখ] রাজা সবাজিৎ সহ ন্দীয় পুরোহিত 
উপনীত বিবাহ-ভবনে । 

অতি ভক্তিুত মনে বরিলেন নারা£ণে 
' সহ নান। বলন ভূষণে । 

আপনার সহচরী সতাভাম। সঙ্গে করি 
দ্বিতল হইতে অবতরে । 



সামস্তক। ১৩১ 

মালা হ'তে ফুলগুলি যেন বা পড়িছে খুলি 
কিল্যা মন্গাকিনী-ধার। ক্ষরে | 

পাত্র পাত্রী দুজনার শোভে রূপ চমৎকার 
বিবাহ-মণ্ডপ আলোকিয়া। 

অতিশয় মাধধানে সবল বাহকগণে 

বর কন্যা পৃথকু লইয়া । 
স্বর্পীঠাসন ধরি উঠাইছে ধীরি ধীরি 

দরশনে মুখ-চক্দ্রযার | 

কুষ্ণ নসঘন জিনি, সত্যভাম। সৌদামিনী 
বেষ্টি তারে ঘুরে সাতবার । 

পৌছে দোহা দরশনে বহিল পোহার মনে 
প্রেমের তাড়িত শ্প্রখর ৷ 

দিয়ে কুশ দুঢতর বাধে হাত পরস্পর 
গ্রণয়ের নিগৃড় নিগড়। 

মগ্তপদ অন্ুরি দম্পাতী বেদিকা'পরি 

ধীরে ধীরে উঠে সসম্ত্রমে | 

লাজাুতি শেষ ক'রে চাহে ফৌহে মিশিবারে 
-যেন গঙ্গা সাগর সঙ্গমে । 

লকৌতুক সখীগণ করে পুস্প বরষণ 
আবির-কুস্কুম-মুষ্টি কেহ। 



১৩২ স্যাগস্তক। 

অক্ষত হরিদ্রাযুত কেহ বর্ষে অবিরত 
চচ্চি নবদম্পতীর দেহ । 

শ্রীকৃষ্ণ আপন বক্ষে বালিকার পুষ্ঠরক্ষে 
কন্যা] বাধে, কৃষ্ণ-আধা-তনু । 

আয়াসেতে ঢলাটলি দৃঢ়তর কোলাকুলি 
মেঘকোলে যেন ইক্দ্রধন্ন2 | 

সকল সখীরা মিলি মুকুমুছঃ হুলাহুলি 
দিতেছে পঞ্চমে তুলি তান। 

সবে যেন আত্মহারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা 

ভুলিয়াছে লোক-লজ্জা-জ্ঞান। 

বাস্থদেবে অনুরাগী সকলে বাসর জাগি 

করে কত রঙ্গ পরিহাস । 

ইথে সত্রাজিৎ-স্থৃতা পরম হরষধুতা, 
__বাড়ে তার প্রেমের উচ্ছাস । 

পূর্বব-পরিচিত-প্রায়  কুষ্, সখীদের গায় 
বুলাইয়। হাত সমাদরে । 

অতীব মধুর বোলে স্থধাইছে কুতুছলে, 
শিগাচারে তুষিছে সবারে । 

ক্রমে ভোর হল নিশি দিগঙ্গনামুখে হাসি 
দেখ! দিল, অরুণ উদয়ে । 



স্টনস্তক | ১৩৩ 

লহ সন্খী পঞ্চ জন ঈ্গতাভাষা নারায়ণ 
যাজ। করে আপন আলয়ে। 

জয়ধ্বনি চলে আগে রোদল পশ্চান্ভাগে, 

_-আগে আলো! পাছে অন্ধকার । 

দেখি কৃষ্ণ আ্চরিব্র,। কিবা শত্রু কিবা গত 

গ্রুশংসে সকলে বার বার । 
রুঝ্িলী প্রাসাদশিরে দেখিতেছে ঘুরে ফিরে 

জীকষ্েের এশরধয মহিম। | 

কত রথ, হল্তী, হয়, বাস্তভাগ্ড ছটাছয় 

অনুযাত্রীদের নাহি সীমা । 
আনন্দে কহিছে সতী “যে পায় জ্রীরুফে, পতি 

তার সম সুখী কে ভূতলে ? 

দেই পাদপগ্ম কভার, যেই শিরে একবার 
পরশিছে, সেই নব ভুলে । 

কষ্ণ-প্রেম মহাসিন্ধু ; উহার একটী বিচ্ছু 
লভিয়াছে ভাগ্যে যেই জন। 

তৃপ্তির পিপাসায়  মরিতে হবেন! তায 
স্বত্যু তার কৈবল্য-সদন। 

ক্ুঝ্সিবী দেখিলা কত নারী আপনার কত 
বিনিহিত গুরুষ্জের পায় । 

(প্র) 



১৩৪ স্কাবস্তক । 

মহাসাগরের বুকে যেন নানা অভিমুখে 
নদী সব আদরে গড়ায় । 

দারুকের চারু রথ ক্রুমে বাহি রাজপথ 

উপনীত শুদ্ধান্ত-অঙ্গনে। 

ধায় রাণী এলে! মেলো৷ সঙ্গে দীপম!লা কুলো। 

আগু বাড়াইয়া ফ্লোচে আনে । 
কৃষ্জের ঈষত হাসি রুক্মিণীর হাসিরাশি 

সহসা উঠায় উছলিয়া। 
নিতান্ত হরষভরে তুলিয়া লইল ক্রোড়ে 

সপত্ীরে আদর করিয়। ৷ 

আমোদ-প্রমোদে নিত্য সবাই প্রফুলচিত্ত ; 
_-কৃষ্ণ পুখ্য প্রয়াগ যেষতি । 

মিশিছে রক্সিণী সতী, সত্যভামা, জান্মবতী, 

-__জাহুবী যমুনা সরম্বতী। 
একে পরিপূর্ণ জ্ঞান, ছ্িতীয়েতে অভিমান, 

অন্যে শোভে সারলোর শোভা । 

সত্তব-তমো-রজোবেশে প্ররুতি আপন বশে 
পুরুষে করিছে লীলা কিবা । 

একদা নিদাঘকালে তপন কিরণজালে 
প্রদানে উত্তাপ দুশিবার ॥ 



স্কমস্তক। ১৩৫ 

গীরবিনী সতাভামা দয়িত-দর্শন-কাম। 
ভ্রমে রাম! কক্ষে আপনার । 

ক্ষণে ভাবে এই আমে যায় দুয়ারের পাশে, 

কভু উঠে কভু পুনঃ বসে। 
এইরূপে বুক্ষণ, কিন্তু কোথ। নারায়ণ ? 

__-অবশেষে চলিল উদ্দেশে । 

দেখিল রুক্সি কক্ষে আ্রীতষ্ের চারুবক্ষে 
জান্পলতী সুখে নিদা যায়। 

রুক্িনী বান পরি দোলাইছে ধীরি ধীরি 
গন্ধলারি ছিটাইছে গায়। 

রুক্সিী সম্তম করি দুরহ'তে আগুসারি 
মপহ্রীরে আনিল হরষে | 

পর্গাঙ্কে বসায়ে তায় ব্যজন করিছে গায় ; 

_-কিন্তু তাহে অনল বরষে। 

ত্যভাম! ক্রুদ্ধমনে কহিলেন নারায়ণে 

«দেখ চেয়ে ওহে নিরদয় ! 
একি প্রেমিকের রীতি? সম্মুখে কেবল প্রীতি 

পিছে কিন্তু লব মিছে হয়। 

অথব! কি দোষ তব, সংসর্গের ফল সব, 

-গোপকুলে ছিলে বহুদিন । 



১:৩৬, স্যামস্তক | 

কতরূপ লুকোচুরি কিধ ছল কি চাতুরী ! 
-কোৌটিলো হৃদয় বিমলিন । 

লইয়া পাঁচন বে. কাননে চরাতে ধেনু, 
_ শিক্ষা-দীক্ষ!) গোচারণ সার । 

ছিলে রাখালের ন্বামী হায় রে কিরূপে তুমি 

জানিবে ভদ্রতাব্যবহার ? 

কোন্ গুণে এ রুক্িপী হল তব সোহাগিনী ? 
জান্ববতী পরাণপুতুলী ! 

যাদের অঞ্চল ছাড়ি কিঞ্চি নড়িতে হরি! 
নাহি পার মুহুর্তেক ভুলি । 

যে নার পুরুষ অন্য পাঠা'ল পতির জন্য 
স্বামী বেছে বেছে যেই ফিরে। 

ভগবতী-পুজাচ্ছলে পথের পখিকগলে 

বরমাল। সমর্পণ করে। 

কলক্কিয়া পিতৃকুল লাজ মান নিরমুল 
ক'রে ঘেই রেখেছে স্রখ্যাতি ! 

ছ্িছি কি ঘ্বণার কাণ্ড! অতি জাদরের ভাগ 
ফেই এই রুল্ধিনী যুবতী ! 

মেকি দোষী একমাত্র ? তুমিও কি কম পানর? 
এ রত্ব আনিলে করি চুরি । 



লামস্তক। ১৩৭ 

এখন মাহেত্দ্-যোগ, কর সুখে উপভোগ, 
--চোরাপ্রেমে বড়ই মাধুরী ! 

ছিছিকি বলিব আর, একিরাজ-বাধহার ? 
_ভিখারিশী সহিত প্রণয় ! 

আর এই জান্দবত্তী, কেবা পিতা, কিবা জাতি, 
কোথ] জম্ম, নাহিক নির্ণয় । 

অন্পৃণ্ঠ অণ্চি বলে যার কর-স্পৃ্ জলে 
রদ গুরু না ধোয় চরণ | 

হাসি পায় কিবাকব সে ভল্লুকী বক্ষে তব, 
- যোগ্য পাত্রে পাত্রীর মিলন । 

অথব] এমন কই, তেমন সুন্দরী কই 
যে পারে জিনিতে সত্যভাম1? 

ছাই! কিবলিব আর তুমিই না কতবার 
শতমুখে প্রশহসিছ আম] 

সেকি তব চাটুবাণী? কিহবা বল চক্রপাণি ! 
যুবকের দৃষ্টির বিভ্রম ? 

প্রকৃত বিচার নাই, মণি কাচ এক ঠাই, 
মগুর পেচক একসম? 

বুঝেছি তোমার মীতি হেরি ভ্রমরের রশিতি, 
'--কত কালো ভিতরে বাছিরে | 



১৩৮ স্যাশস্তক 

শুক্ষ কাষ্ঠে কিব1 মধু? তবু বিধে মরে শুধু 
পদ্মিনীর ক্রোড়নীড় ছেড়ে |” 

কৃষ্ণ ক'ন “সত্যভাম1! ! কেন আজি এত ভীম! ? 

ইহাদের নাই তিল দোষ। 
তোমাকে আমায় পেতে বাধা এর। কোন মতে 

দেয় নাই ; কেন এ আকোশ ?” 
সত্যভাম! কে হাসি' “লব দোষে আমি দোপী 

তিল মোর দেখ তুমি তাল। 

চ'লে যাই রসময় ! . ভীমা দেখি পাও ভয়, 
কান্ত! নিয়ে স্বখে কাট কাল ।৮ 

এত বলি অভিমানে মনাভাম। স্বীয় স্থানে 

চলে, ক্রোধ-বিষে অরজর | 

শু'য়ে পড়ে নিজ কক্ষে অভিমান-অশ্রু চক্ষে 

নহিতেছে দূর দরদর। 

ছিড়িল গলের মালা, . খসায়ে হাতের বালা 
নিক্ষেপিছে পৃষ্ঠে বস্তধার । 

ছাই পাশ ভাবে মনে গালিপাড়ে সখীগণে 
উলটে পালটে ঝার বার। 

ছেনকালে যছুপতি আসে তথ। ধরগতি 
মত্যভামা রহিল নীরব । 



স্থাঙক ৬১৩৯ 

অতিশয় সযমাদরে বলিতে লাগিল হারে 

স্রমধুর বচনে কেশব । 

“ছাড় প্রিয়ে! অভিমান মশবীরে বিদ্যমান 

এই আমি, দেখ মেলে হেখা। 

সতা বলি সতাভাম।! ভুমি মম প্রিয়তম! 

রথা মনে পাইতেছ নাথ! ।” 

সতাভাম1 কহে ধীরে “এ পাথার ব্যথী কিরে? 

চাটুকথা না কচিও আর। 

আমি তব কিছু নহি বাড়াওনা কথা কন্ঠি 
নির্নাপিত অনল আমার ।” 

রুষণ ক'ন “চিরদিন আমি তব প্রেমাধীন ; 

এ উত্তর উচিত কি হয়? 

এ সৎসারে দেখ ধনি কাহারেও নাহি গা 

যে কিছু তোমারে মার ভয়। 

কখনে! তোমার প্রতি কমেনি আধার ত্রীতি 
চপলে । ছাড়হ মান ছল | 

এ বলিয়া! করমূলে ধরিলেন কুতৃহলে 
সত্যভাম! হানে খল খল। 

রুঙ্চ ক'ন “দেখ সত্যা। ঘুচিছে মানের বাতা। 

»-এবে কিবা গ্রশাস্ত যুরতি | ্ 



১৪৬ . স্ামস্তক | 

রুষ্-প্রেমন্পারাবার করিবারে তোলপাড় 
একমাত্র তুমি মে যুনতী ।” 

রাজ-অন্তঃপুর-চর ভেনকালে জ্রুততর - 

নিবেদন জানাইতে আসে । 
কহে সে বিনয় সহ “পাগুবের বার্তাবহ 

প্রভে1! দাড়াইয়! দ্বারদেশে 1৮. 

আদেশিল। যতুপতি “যাও তমি শীঘ্বগতি 

বিশ্রাম-ভবনে নেও তায়। 

পরিদিব্য পরিন্ছদ বাস্মদেন জুতপদ 
শশব্যস্তড চলিল তথায়। 

রাজদূত ভূমি লুটে প্রণমিয়া করপুটে 

লিপি এক দিলেন কেশবে। 

শীর্ণ পড়িয়া পনর বুঝিল! নাশের সুত্র 
এত দিনে ঘটিছে কৌরবে । 

জ্ঞাতি-হিংস! কি অছত! করিবারে ভন্মীভূত 
সহ কুম্তী পাওু-স্রতগণ। 

তাই কি বারণাবতে নিন্মাইল! কৌশলেতে 

জতুগৃহ নৃপ ুর্য্যোধন। 
এই বার্তা কি যথার্থ? বৃকোদর কিন্বা পার্থ 

ছিল যদি সে ঘোর দাহনে, 



স্তাথস্তক ১৪১ 

মধুখ-পুঙলী-প্রায় সহজে গলিল হায়। 

চেগ্াভশীন অল্লানবদনে £ 

এ পঞ্চ পাগ্ডব বীরে বিধাতা হ্জিলা কিরে 

পোড়ায়ে মারিতে জতুণগছে £ 

হায় রে পার বংশ এন্পে হইল ধ্বংস 

স্বরণে রোমাঞ্চ হয় দেচে । 

ধন-লোভে মুগ নর বিচাতুন না আতুাশর ? 

ধর্পাধল্মা না করে বিচার ? 

দয়! মায়] সরলত। সকলি কথার কথ! ? 

স্বার্থ ই কি সংসারের সার ? 

বিপন্ন পাগুবগণ, বিলন্দগের এপয়োজন 

পলমাত্র না ভয় উচিত । 

এত ভাবি ব্যস্তমতি চলিলেন যদুপত্তি 

অতিমাত্র হ'য়ে ত্বরান্িত | 

ইতি ভ্তিমস্তককাব্যে সত্যভামাপরিশয়সনাম 

অঃম বিকাশ । 

০ 



১৪২ ধীযস্তক ৷ 

নবম বিকাশ । 
নগর ভিতরে আজি বাজিছে গম্ভীরে 

গর-কঠরব সহ মিশি ঘোর রবে 
ঘদগ্গ,_উত্সব-রঙ্গে মত্ত পুরবালী, 
নিজ নিজ গ্হকম্ধ তুচ্ছ ভাবি মনে, 

কৃতিবাস-কীর্তি উচ্চে করিছে কীর্তন । 

শোকাতুর মগাশোক (যাহার সম্ভাপে 

পোড়ে হিয়া ধক্ ধকি ) গিয়াছে ভুলিয়। ; 

ভুলিয়। গিয়াছে রোগী রোগের যন্ত্রণা 
সুদুঃমহ ; আজি পুশ্য শিব-চতুর্দশী। 

চতুদ্দিকে দলে দলে বাল রৃদ্ধ যু 
বাহিরিছে আহরিতে আহ্লাদের সহ 

বিস্বদলে, হেনবস্ত কি আছে ভূতলে 

ভোলানাথ-মনভোলা? সাজিহন্তে কেহ 

ধুত্ত,র প্রভৃতি পুস্প তুলিছে বিস্তর 
গ্রদানিতে পুস্পশর-হর-পদযুগে, 

ভুলিয়াছে চিরাত্যন্ত পানাহার-ক্রিয়া ? 

ক্রয়ি-বিক্রয়িক-গৃন্য পণ্যবীথি আজ্ি। 

বদি কুশামনে ছিজ আবৃতিকুশল 



স্কানস্তক । ১৪৩ 

বামে কোশা-কুশী রাখি, সুগন্ধ কুশ্বমে 

মণ্ডিয়া গগ্ডকীজাত শিলাখগ্ুডরূপী 

নারায়ণ, পুরোভাগে করিয়। স্থাপন, 
গাইছে উদাত্তন্বরে পুরার্ত্ব-কথা 
পাঠক ; ভাসিছে মহা-আনদ্দের আোতে 

শ্রোতৃ-বৃন্দ, একচিত্তে সে বিচিত্র কথ! 

চিত্র-পুত্তলিকামম শুনিছে নিশ্চল। 
কাংস্তা ঘন্টা করতাল পটহ দুন্দুভি 

একত্র উঠিল বাজি, তা সবার সহ 

চৌদিকে কীর্তনশব্দে যেন রে মাতিয়া 
সমগ্র আনর্তপুরী* করিছে নর্তন। 

ক্রমে দেখা দিল রবি প্রতীচী-অঞ্চলে 

দিবাশেষে। ভক্তবৃন্দ হইল চঞ্চল 
তাযসীর অন্ধকারে পূঙ্জিবার তরে 

অন্ধকারি | ডুবে' গেলে সহস্রকিরণ 
, জন্ধার তিশিরে যবে ঢাকে ধরাতল, 

বিকাশে রজনীগন্ধা গন্ধরাজকলি, 

অপূর্বব সুগন্ধ-সুধা বিতরি চৌদিকে | 

*্সানর্ত-্দারক]। 



১৪৪ ক্কানস্তক । 

মল্লিকা মালতী যূথী সেঁতী প্রন্ভৃতি 

আর (ও) কত শত পুস্প হয় প্রন্ফ,টিত 
নিকুপ্ছে। তারকাপুগ্ী শোভে নীল নভে 
বিমল হ্বীরকনিভ । ঘন-ঘনকোলে 

প্রকাশে বিজলী-ছট। উজলি আকাশে ; 
- ধ্যানের আলোক ফোটে সাজ আন্ধকারে | 

প্রদানে প্রদীপমালা প্রতি নিকেতনে 

কুলাঙ্গনা। দেখা দিল গগন-প্রাঙ্গণে 

লক্ষ লক্ষ দীপরূপে নক্ষব্র-লিকর 

দীপ্তিময়। ধুপ পূনা গুগগুলুর ধূমে 
করিতেছে আমোদিত দিক্ দিগস্ভুর । 

সুপ্তার চিতামঠে অদ্ধনারীশ্বরে 
নিরখি আগ্রহভরে, নমে নর নারী 
সে বিগ্রছে ১ বাম-অগ্ধ ম্বর্ণ-খচিত, 

স্বগঠিত অপরাদ্ধ বিশুদ্ধ রঙ্জতে | 
আধেক তপনে মিশি যেন আধ-শশী 

নিম্িত নিশ্মল বপুঠঃ হিমকুট-শিরে 
নীহার-মুকুট কিম্বা রবি-বিন্ব-পাতে 

শিখরাদ্ধে ; সমিবদ্ধ শুভ্র-জভ্র-পাশে 



স্মস্তক | ১৪৫ 

অথবা সিন্দঃরে মেঘ শারদ-সন্ধ্যায়। 

সুঠাম কৈশোর-কাস্তি ভালে অবয়বে 
প্রতিমার, গ্রতিঅর্গ হর-দম্পতীর 

মিলিয়াছে সৌসাদৃশ্ে -দৃশ্ট মনোহর | 

ভূষণের সঙ্গে রঙ্গে মিলিছে ভূষণ | 
বিরাজে শঙ্কর-শিরে কৃষ্ণবর্ণ কশী 
অদ্ধ জটাজ.ট বেড়ি, বড় শোভে বেশী 

তেমতি পার্বতী-শিরে,_-একত্র মিলিয়। 

রচিয়াছে মিত্রভাবে বিচিত্র কৰরী 

এ প্োহে ! গৌরীর ভালে অগ্নি-শিখা-রাগে 

স্বন্দর সিন্দহরফৌোটা, পদ্মরাগ মণি 

বহি-অন্ুকারী শোভে কপ।ল উজলি 

কপালীর গু | বিরূপাক্ষ বিদিত এ ভৰে 

যোগ-নলিমীলিত-নেত্র, উদ্ধ-দৃষ্টি সদা; 
কিন্তু সে ভবের ভাব বিপরীত হেথন। 

প্রেমাবেশে হেরে হর উমার ভ্উরনে 
স্থপীবর-কুচ-রুচি, সঙ্কুচিত তেই 
ঈবত, ঈশান-অশাখি, বামনেত্র-সম 

* কপালী-ুশিব । 

€(ভড) 



১৯৪৬ স্থামন্তক । 

মড়ানীর, ব্রৌড়া-হেতু যাহা স্বতাবতঃ 

বঙ্কিম, পন্কজ যথা অদ্ধ-নিমীলিত 

প্রত্যুষে | ত্রিবলীযুত গৌরীর গ্রীবায় 

--যারে হেরি পশে কন্দু অন্বুরাশি তলে 

অপমানে-_ গ্রেবেয়ক ৬ ইন্দনীল-ভার | 

শোভে তার সাথে মিশি অতি অপব্ধপ 

নীলকঠ-কঠে সাল! নীলকান্তময়ী । 

নাগযজ্ভ-উপবীত স্ফটিকে গঠিত 

ঝল্ ঝলে হরহাদে, উমার জদয়ে 

স্থ-শুভ্র মৌক্তিকছার উন্ভ্রল তেমতি | 

শোভিছে দক্ষিণভুজ-গ্রকোষ্ঠ 1 বেড়িয়া 

রত্বময় ভুজঙ্গম, বলয় যেমন 

শোভাকরে মব্যকরে 4 হায়! যার সহ 

যুণাল তুলন। দিতে দ্বণা বাদি মনে । 

বামপদতলে মিংহ-_বিদিত সংসারে 

নিতান্ত চিংঅ্ক, মহাভয়ঙ্কর জীব 
যি এইজ 

ক গ্রোবেয়ক-্ুগ্রীবা ভূষণ । 

+ প্রকোষ্ঠ্কনুয়ের নিয়হইতে হস্তসন্ধি পর্যন্তু। 

২ সব্যকরে-ল্বমহস্তে। 

পা পপ জপ পা পপ পপ পর পপর +- এ 



স্যামন্তক।. ৯১৪৭ 

মংলাধী। বিরাজে পুনঃ দক্ষপাদতলে 

মভছোক্ষ * মভোশ্র হেন আছে ধরাধামে 

কোন্ জন্ক ? __কিন্তু হেথ। গ্রশান্ত উভয় ; 
কপোলে কপোল রাখি যেন পরস্পরে 

জানাইছে ভালবাস।। ভরগৌরী-পদে 
স্থিতি যার, বৈপ্নভাব কু অন্য জীবে 

সন্ভবে কি জে তার ও পদ-প্রভাবে ? 

পুরীর সম্মুখে শোভে শন্দর মন্দির 
চজ্মভাগ। দেনী তাচছে, চক্রকান্ত-যোগে 

দীপ্তিমতী,-_গাপ্তি ধার চক্দরভাগা-জলে, 

অগ্ুভূঙ্গ।। সঙ্গে ঠার আছে প্রতিষ্ঠিত - 
গঙ্গাধর-নামে লিঙ্গ মঙ্গললক্ষণ | 

হেরিতেছে মহানন্দে ভত্তরনা মিলি 

শন্করী-শক্করে ; অই গভীর টক্কারে 
প্রশ্র বাজিল দুই। পরম উল্লাসে 
কল্লোলিয়! বহে যথ সিম্ধু-অভিমুখে 

নদী-আ্োতঃ, গুহমুখে বহে জন-্রাতঃ 
তেমতি, অর্জ্্জিয়! পুণ্য, শুন্য দেবালয়। 

সপ শাস। 

ক মহোক্ষ-মহাবুষ। 



৯৪৮ হ্যামম্তক ৷ 

কুলগুথা অন্ুসরি রাজা সত্রাজিও 

পশিয়া মন্দিরযাঝে লাগিল পুজিতে 
শলুরে নিঃশক্কচিতে, নাগরিকগণ 

মহোৎ্সাহে আজি বে রত মচোগ্ুসবে । 

পুণাদৃশ্ট-অভিনয়, পবির সঙ্গীত 
হইতেছে রঙ্গালয়ে, পুজে লিঙ্গ কেহ 

পাথিব ভোগার্থা হয়ে, কেহ যুক্তকরে 

যাচিতেছে মুক্তিপদ ভক্তি-সহকারে । 

সন্যিদা-দেবনে কেহ সংবিৎ-রহিত 1 

মন্ত্রমুগ্ধবৎ কিৎবা' কাণ্ঠমুক্তি যথা 
শনবাদৃষ্টি ;__ন্প্ররাজ্ো বিহরে জাগিয়। ! 

গঞ্জিকার ধূমপু্জ ভুঞ্জে কোন জন 
পুলকে পুণিত গাত্র, ঘঘিত লোচন ! 
কোথা বা আমবপানে প্রমন্তের দল 

কেহ হাসে, নাচে, গায়, কেহ বা আলাপে 

ভগ্নকঠ, কেহ নগ্ন, লুষ্ঠিত ভূতলে । 
অপরে করিছে স্তুতি ভগুযোগিবরে 

০ অতি 

* সহ্িদা-সিদ্ধি, বিজয়া, ভা 

1 সংবিতরুহিত-্জ্ঞানশ্শন্ত । * 



স্মম্তক। ১৪৯ 

শিখিতে, কিরূপে হয় স্বর্ণ প্রাস্তত 

কোন্ কোন্ বস্তযোগে ; কেভ বা সাধিছে 

শক্জানিবারে তন্জ মন্ সাধিতে পিশাচ 

ভূত যক্ষে, লভি কূপাকটাক্ষ যাদের 

সর্্ববাঞ্থ। পূর্ণ হবে ভাবে নে নির্বোধ । 
অন্যে চাচিতেছে কোন রোগের উধষধ, 

অথবা কবচ যন্তী সৌভাগ্যবদ্ধক | 

এরূপ দুরাশাগ্রন্ত মানবে ছলিয়া 

জীবিকা অর্জন করে সহজে তুর্ভন 

হগ্রহিয়! শিষ্য, তার সর্ব্নস্ম হরিয়া 
কৌশলে । কুশাগ্রমতি বচনকুশল 
আপনারে ভাগবেত দিয়ে পরিচয় 

ধূর্ত কেহ, ভাগাফল-গণনার ছলে 
বঞ্চিয়া, অবোধে অর্থ করিছে সঞ্চয় 

অবাধে ;__শুনিয়। তার কাল্পনিক 'কথা। 
হতেছে বিস্ময়মুগ্ধ ন্বল্পনৃদ্ধি জন । 
স্ব-মহাব্সনী কেহ ঘোর সাংসারিক, 

মহারহ্হ বিলাস-সাজে হহইয়! সজ্ভ্বিত 

অপুর্ব পরমহতখ্স 1! €চর-মুখে তার 



€৩ সশালক। 

প্রচারিত চারিদিকে প্রশৎসার বাণী, 
শান্ত্রনিনা।, দেব-গুরু-নিনগ। তার সহ ) 
ভাগিছে কুতর্বজালে মুর্খ লোকদলে স্ঈ 
শভাভগ্ড | হায়! যথ| বগিরা কৈলাদে 
খুলিয়া মিদ্ধির ঝুলি দেন উমাপত্তি 

পঞ্চমুখে আহ্বানিয়া দেয় ভূতদলে 

দিদ্ধি তুলি, তেশতি এ অপন্দপ যোগী 

রৌপাখগড-বিনিময়ে দিতেছে তৃলিয়া 

হাতে ভাতে দিদ্ধি, তারে আসে যেসা দলে । 

শিখাইছে কিন! ওগ্তনাধন-প্রক্রিয়। ! 
--ধরন্দাশাস্ত্রে যার কোথা নাছিক উল্লেখ, 

কিংবা মুনিখধিগণ জানে নাভি যাহা 

কোনকালে,__যোপ্র-অঙ্গ, কামিনণী-কাঞ্চন ! 
স্বর্গের কুঞ্চিকা * যাতে মিলিবে নিশ্চিত ! 

স্বচার মন্দিরমাৰে একাকী ভূপতি 

উরুযুগে পদযুগ করিয়া স্থাপন 
- রূচিয়া স্বস্তিকানন বসে খম্ুভাবে। 

বিন্য্ত উপর্য,পরি আপনার ক্রোড়ে 

* কুক্িকান্চাবি। 



স্ামন্তক । ১৫৯ 

হ্তযুগ, রসনাগ্র সপ তালুকায়, 

মিলিত অরে ওষঠ, দশনে দশন ; 

সঞ্চারিত যুগপৎ নাসাধুগ-পথে 

নমীরণ অতিমৃদু সন্কুচিত গতি, 

ভ্রমর নিবদ্ধ লক্ষ্য নিবদ্ধ নয়ন । 

কতক্ষণে উজলিয়া ললাট-ফলক 

ভাতিল অপুর্্ব জ্যোতিঃ, ফুটিল তাহাতে 

পুণুরীক, দর্ণবর্ণ দেখা পিল দীরে 

পদযুগ্ম সে পদ্মের কণিকার মাঝে 

প্রভাময়, শোভ! তার পারে বণিবারে 

কে ভূতলে ? শ্রীপদের বেষ্টিয়া! পরিধি 

পরিবৃত তেজঃপুগ্জ কিপ্ীক্ক-নিকর * 

চতুদ্দিকে । সমুজ্ল হীরাখণ্ড জিনি 

নখর-নিকর শোভে প্রথর কিরণে 

পদাগ্রে, হায় রে! হেরি ও পদ-মাধুরী 

আনন্দে আগ্লত হয় সমগ্র হৃদয়। 

স্থখদ লামগ্রী হেন বন্ুধার তলে 
++ পপ 

* কিক1--বীজকো স্থান । 

1 কিঞ্ন্ক নত পুপ্পকিশর । 



১ ৫.১ স্তামস্তক 

কি আছে উপম। দিতে সহ পা ছুখানি ? 
মণিষয় সিংহাসনে মানস-নয়নে 

আপন অভীগ্টদেবে হেরিলা ভূভুক্জ 
সমাসীন, ভুজাবলী শোভিছে উজলি 

বরাভয় দিব্াঅস্ম দিব্যআভরণে । 

শারদ শশাঙ্ক জিনি শোভে মনোহর 
বদনমণ্ডুল, মরি? রতন-মণ্ডিত 
মকর-কুগুল দোলে শ্রুতিযুগ-মুলে 
আলোকিয়। গণুস্থল ; কিবা অলৌকিক- 
শোভা প্রকাশিছে তাহে । উপান্তয দেবের 
অধরে, জুহাস্তা-রেখা অতি সুমধুর 

দেখাদিল ধীরে যদি, আবেশে ভূপতি 

ভূপতিত, মুরছিত, পুলকিত-দেহ, 
গলদশ্রু । এইব্নপে থাকি কিছুক্ষণ, 
উঠিয়া বমিলা ; পুনঃ ক্ৃতাঞ্জলি-পুটে 
স্তুতি করে সত্রাজিৎ স্ডোত্র পাট করি। 

“দেবদেব ! তুমি যথা দেবের ঈশ্বর, 
তেমতি প্রমথ ভূতগণের (ও ) রক্ষক 

স্ঈ ভূভুজ ৮ রাজ] । 



'হ্াধজক । ১৫৬ 

বিরূপাক্ষ !--নিরপেক্ষ তুমি চিরকাল 

সর্সেশ্বর ! তব চক্ষে সকল সমান ; 
পালী তাগী দীন হীনে নাহি তুচ্ছভাব 

তোমার । কখন তোমা হেরি সশুমন্যণ 

পদ্দাসনে অধ্যাসীন 2 কভু বাবলদে 

চড়িয়! বেড়াও মড়! অতিবড শ্ুখেঃ 

হায় রে! আসন সেই কক্ষ কিন ; 

_বুনভ-বাহন ভব, কে না জানে ভবে? 

বন্দারক-বৃন্দ সদ আনন্দিত মনে 

তোমার পদারবিন্দ করিছে বননা 

সমন্তাৎ । দেবকুলে কে তব সমান? 

কিন্ত আম-মাৎস-ভোজী পিশাচাদি তব 

অন্তরঙ্গ, তা সবার সঙ্গে রঙ্গভরে 

ঈশান ! করত কউ! শ্মশান মশানে । £ 

-দশিপিয়া কপাল তব ওহে লোকাল ! 

দিব নিশি ভয়ঙ্কর জ্বলে হুহুঙ্কারে 

বহি-শিখা ১ জটাজুটে জাহুবীর ধারা 

বহছিতেছে কল কল, শীতাহশু-শকল * 

* লীতভাংশু-শকল,-চক্দখণ্ড ৷ 



5১৫৪ স্থাশস্তক । 

গালে শোভিতেছে ভাল শীতল কিরণে । 

গমন! স্থন্দর ! শান্ত ! প্রিয-দরশন ! 

-_-উেঁই তৃমি বামদেব সদানন্দ ভোলা 
আশুতোষ ! চিরভদ্র শিব শুভঙ্কর 

দয়ার-সমুছ-রূপী ; মহারুদ্র পুনঃ 
অঘোর প্রচ উগ্র তাগুব-নিরত * 

সংহারক ধ্বংসপ্রিয় ভৈরব ভীষণ 

তুমি হে কৈলাসপতি ! ওগো বিশ্বেখর | 

কাশীপুর-অদধিকারী, কি কব অধিক 
অন্গদা গেহিনী তব, স্মপ্রস্গা সদা 
তোমা প্রতি, সখা পুনঃ কুবের আপনি 

ধনেশ্বর ; তন নিঃশদ কপালী ভিখারী, 

শ্মশান-নিবাসী তুমি দারিদ্রু- ভূষণ; 

“ ভ'য়ে পুর্ণ ভগবান্ ষড়েশ্বর্যাশালী 

কি আশ্চর্য; তাগ-শিক্ষ। গ্রদানিছ লোকে 

পণ্ুভাব, বীরভাব, স্বতন্ত্র উভয় ; 

--তন্্রমতে সাধনার দুই ভিন্ন রীতি। 

কিন্ত তুমি পশুপতি, তুমি বীরেশ্বর 
লিপ প্র গস 

* হাণ্ডব- উদ্তটন্ৃত্য। 



স্বানম্তক ১৫৫ 

মহাদেব ! গুণাতীত ভাবাতীত তুমি । 

প্রেযরসোল্লানচিন্ভে ধরিছ আদরে 

তোমার উত্তম-অঙ্গে সুরতরঙ্গিণী 

গঙ্গারে, বাধাঙ্গে পুনঃ করিছ ধারণ 

অস্্রনা-কুলের গর্ব, বরাঙগী দুর্গারে। 

কিন্তু তুমি জিতেক্দিয় হে চক্দ্রশেখর , 

উদ্ধীরেতাঃ মহাযোগী, অবলীলাক্রমে 
করিয়াছ কন্দর্পের দর্প বিমদ্দিত 

হে কপদ্দলী! করে তব শোভে নরান্য় 

এ জগণ্ড রক্ষােতু, অজগব * ধন্ুঃ 
ত্রিগুল, পরশু পুনঃ ধরিছ ভীষণ 

২হারার্থ। কভু তুমি যদঙ্গ, ভল্যর, 
বাজাইয়৷ স্থমধুরে গাহিছ প্রেমের 
হ্ু-সঙ্গীভ, কভু শিঙ্গা ধ্বনিছ গম্ভীরে 

প্রলয়ের সম্ভাবনা করিয়া সু চত 

ভে শন্ডে।! দেবতাগণ অমর বলিয়া 
বিখ্যাত এ মঞ্তাতুমে, ম্বতুঃঞ্জয় ! তুমি 

তা সবার প্রভু হয়ে শবরূপে পুনঃ 

& অজগব7শিৰের ধঙ্গঃ, এই নামে প্রসিদ্ব। 



১৯৫৬ স্তানস্তক । 

কালিকার পদতলে)_-পারিনা বুঝিতে 

এ রহন্য-_যে দেবীর পদাজ-প্রভাবে 

নাশে সন্ঠঃ কালভয়, লভে অমরতা 

মর নর, চতুর্ধর্গ-ফল সদা ফলে। 

হে মহেশ! মচৌষধি বিবিধপ্রকার 

করিয়াছ আবিক্ষার, শারীরবিজ্ঞানে * 

নিজ তুমি, কিন্তু কথা বড় ভাস্কর, 

বৈগ্ঠনাথ হ'য়ে হও উন্মত্ত আপনি ; 
হে পাগল ! এক চিত্তে যে লয়ম্ধুরণ 

তোমার, তারেও তৃমি করহ পাগল। 

কভু তৰ কলেবরে শোভে আভাময় 

রত্ব-আভরণ মরি !__-কি বিস্ময়কর 

দৃশ্য পুনঃ, ম্মরহর ! সর্প অঙ্গে তব 
চিতা-ভম্ম, কটিতটে চিতা-বাঘ-ছাল ! 

শাহে ভব! তোমার ভাব ভাবিতে হৃদয় 

অস্থির হইয়া উঠে, নর-অস্থি-মালা 
শোভে বক্ষঃস্থলে তব রুদ্র-অক্ষ সহ 
নিশ্রাভ ; হে প্রভো ! কভু স্থুলরূপে তুমি 

+ শরীর বিজ্ঞান,শরীরের তত্ব নির্ণায়ক-শান্ | 



স্নস্তক । ৬৫৯ 

প্রকট, কভু বা ধ্যেয় ওস্কার-স্বরূপে 

হে শঙ্কর ! জ্োতির্দায় পুনঃ চিস্তাতীত 

বাক্য-মনঃ-অপোচর তুমি গে। মহান্ 

মহাদেব । তুমি গুরু পথ-প্রদর্শক 

ধরমের, কিন্তু তোম। নিরখি সতত 

শৌচাশৌচ-জ্ঞান-গুন্য মহাত্রগ্রাচার ; 
হে সর্ব্বজ্ঞ ! দুর্ণিিজ্ঞেয় চরিত তোমার | 
কভু হেরি গৌরীকান্ত ! গৌরকান্তি তৰ 
রজত-পর্নবত-নিভ, হায় রে কখন 

মঙদীলম অসিতাঞ্গ ? কত বা নিরখি 

কালীপার্থে পুঅবর্ণ মহাকালরূপে | 

তুমি পীষ,সাশী, তুমি উগ্রবিষপায়ী। 

হায় ! ষবে দেবাম্থবপ মথিল মন্দরে 

বিশাল ক্ষীরোদলিন্ধু,শেষফল তার 

হলাতল ;.তুসি তাহ! গলাধঃকরণে, 

শহ্কর ! রক্ষিলে বিশ্ব বিমমসন্কটে | 

তুমি যত, যজমান, তুমি যজ্ঞেশ্বর, 

তুমিই দক্ষের যজ্ঞ নাশিলে অনা'সে 

হে চও্ড! ব্রন্মাগুব্যাপী বিরাট স্বরূপে 
(5) 



১৫৮ হ্টালহ্চুষ্য | 

রহিয়াছ গ্রতিষিত ; অঙ্গুষ্ঠ-গ্রমাণে 
তিঠিতেছ পুনঃ সদ জীবদেহ-পুরে । 
জল, স্থল, অস্তরীল্ষ, অনিল, অনল, 

তোমার সত্তার সাক্ষ্য দিতেছে সতত 

পঞ্চভৃত, ভূতনাথ ! সেই পঞ্চমুখ 
তোমার, ত্রিনেত্র তৰ ভ্রিকাল-সুচক । 

স্বকঠিন-স্রকোমল, আলো-অন্ধকার, 
জীব-জড়, বিষ-ন্তধা, জীবন-মরণ, 
অগ্নি-জল, মণি রত্ব ছাই ভম্ম আর 
নাই হেন কোন বস্ত এ বিশের মাঝে 
যানাই তোমাতে দেব ! ওহে দিগন্যর ! 
তথাপি অপরিহার্ধয উলঙ্গতা তব ! 
এ রঙ্গ তোমার কিছু বুঝিতে না পারি । 

একাধারে জনিরুদ্ধ তোমাতে কেবল 

হেরি বিভে। ! ভাবচয় অন্যোন্ত-বিরোধী 

ছে শস্তো ! অন্যান্থাদেবে কভু কি সম্ডভবে? 

যুগে যুগে নর্তাভূমে আবির্ভবি তু্গি 

ধরি অপরূপমুর্তি নাশ অত্যাচারী 
দৈতাচয়ে ; তুমি নিত্য সত্য জনাতল। 



হাসন ১৫৯, 

শৈশবে ফৌবনে আমি হে চক্্রশেখর | 
যাপি অবসর তব প্রসঙ্গ -চচ্চয় 

স্বগখ-অন্ুভু ভৃতি লভেছি তৃতলে ; 

পাইয়াঁছি রো শাস্তি, শোকেতে সাত্বনা 
চিরদিন | কপামিন্ষে।! জীবন-সন্ধ্যায় 

( ভক্তিহীন আমি, গতি ন৷ দেখি আমার!) 

আতঙ্কে কাপিছে গণ, সান্ধাবায়,-ভরে 

অশ্বথের পত্র যথ। সরোবর-তীরে | 

ইদয়-মন্দিরে মম, হে বিশ্ব-বন্দিত | 

ভক্তির প্রদীপ-শিখ৷ করি প্রত্থলিত 
দুর কর অন্ধকার অন্ধক-অন্তক ! 

অন্তরের, মোহান্ধেরে দেখাও শরণি 

শরণ্য ! অশেষ-দোষে দোষী ও চরণে 

এ দাল, গুণে তুমি ক্ষমা না করিলে 

এ নিগুণে ; ক্ষমিবে কে কহ কেমস্কুর? 
এত বলি সত্রাজিৎ হইল নীরব, 
যোগ-নিদ্রা-অভিভূত মুদ্রিত-লোচন। 

ইতি টিটি স্ততিবাদ- "নাম 
নবয বিকাশ । 



2০৩ লারস্তক । 

দশম বিকাশি। 
অতীত তৃতীয় যাম ; বিঘোরা যামিনী। 
লিমগ্র নীরন্ধ, মহাঅন্ধকার মাঝে 

বহ্ুন্ধরা | ঘনমেঘে ঘিরিছে গগন 

ঘোররূপে, সদাগতি গতিহীন এবে। 

অনমিত্র-পৌত্র, নিপ্ব-হৃদয়ননন 

আনন্দে আবি ইগ্টদেবতার ধ্যানে 

নিষ্পন্দ, প্রদীপ্ত অন্তর্জে্াতির প্রভায় 
দীপগন্র কাচপাব্র উজ্জল যেমতি ! 
কতক্ষণে দিব্যচক্ষে তন্ময়মানসে 
উন্নত ভূধরশ্ঙ্গ ভেরিল সম্মুখে 

সত্রাজিত, মশিময় সানুদেশে তার 

সারি সারি কল্পতরু প্রসারিয় শাখা 

আশা-অনুরূপ ফল গ্রদানিছে সদ 

যাচকে ১ নিভৃতে তার পলব-মযাঝারে 

কুহরিছে পরভূৃত উল্লমিত মনে 
কুছুরবে | নিরস্তর বসন্ত নিবসে 

এ ধামে £ বিমানচারী অগ্মর অপ্মরা 

প্রেমালাপে পরস্প্ররে তোষে সমাদরে 



স্কামস্তক । ১৬৯ 

নাচিয়? গাহিয়া মুছঃ ষধুর স্থস্থরে 
শিবগুণ ১ অলিকুল গুন্ গুন্ রবে 
পুস্প হ'তে পুস্পাস্তরে করিছে ভ্রেযণ 

আহরিয়! মকরন্দ সানন্দ-অস্তরে | 

ফলে ফুলে স্থুশোভিত চারু তরুচয় 

আছে হেথা অগণন, তা সবার মাঝে 

একমাত্র বিল্বতরু ! তোরে রে বাখানি, 

বড় ভাগ্যবান্ তুই, তোর পত্র হরি 

ইন্দ্রাদি অযররৃল্দ দেয় হর-পদে 

উপহার । চারিধারে বেষ্ঠি তরুমূল 
স্বর্ণ-মরকত-হাীরা- নৈদুর্ধ্য-খচিত 
বেদিক। | শার্দংল-আদি শ্বাপদ-নিচয় 

নিতান্ত ছুদ্দম যারা নির্দয় সতত 

হেথা স্থপ্রশাস্ত | স্বগ নির্ভয়-হদয়ে 

করিছে বুকের অহ! গাত্র কণ্য়ন, | 

অহি-নকুলেতে ভেথ। নিব্রভাব ধরে। 

সর্বত্র অহিৎসা-ভাব বিরাজে এ পুরে । 

পবিত্র অলকনন্দা মেখলা-আকারে 

দুরম্য পরিখাসম বেষ্টিয়া কৈলাসে 



৯৬৭ স্তমস্তক | 

বহে কল কল নাদে ১ পীন-পয়োধরা 

দিব্য বিদ্যাধরীকুল অনিন্দয-ন্ুনারী 

করিছে সানন্দ-মনে মন্দাকিণী-নীয়ে 

জলব্রীড়া, ব্রীড়াশুন্য, যদিও সতত 

হান্ত-পরিভামে রত, হেরি তাহাদেরে 

কামভোগ-তৃমানল নাহি জলে হে 

দর্শকের | পুরীমধ্যে অতি মনোরম 

শোভিছে লীষ্। ষমরঃ, তীরভূ দুমি তার 

গীতরাগ পদ্দারাগে বদ্ধ স্বকৌশলে | 
অতি নিরমল নীর ১__-না থাক্ পিপালা, 

ইচ্ছা করি তবু লোকে করে তাহা পান। 
--অয্বতে অরুচি ভবে হয় কি কাহার ? 

কুমুদ কহুলার আদি জলজ-গ্রসূুন 

শোভে সেই জলে, যাহে আহ্লাদে বিহরে 
কাঞ্চন-বরণ-পক্ষ ক্রৌঞ্চ সুলক্ষণ, 
মণিসষ চঞ্চু যার স্বচ্ছ সমুজ্ৰবল ৷ 

চারি তীরে পারিজাত অশোক বকুল 
চম্পক কগল্য নিল্য দাড়িন্য রসাল 

চলন গ্রভৃতি নান! সুন্দর পাদপ- 



সামস্তক । ১৬৩ 

শোভিতেছে সারি সারি । সলিল-নশ্ীপে 

রাশি রাশি সোমলতা ; কোমলত। কিবা! 
পত্রে তার! বর্ণ শর্ণ-সিন্টুরের মত 

উদ্ধ পৃষ্ঠে ; নিন্মপুষ্ঠ রজত-ধবল | 
সদযঃকৃত গবাঘ্বত-সদূশ তাহার 

সুত্বাণ, অতীব দিব্য | পন্মমধূ-লম 

রস তার সুমধুর পবিত্র নিন্মাল। 

সোমকলা সহ ক্রমে বৃদ্ধি পায় তাহ। 

শুরুপক্ষে, রসে পুর্ণ হয় পূর্ণিমায় । 

কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন ঘটে তার ক্ষয় 
ক্রমশঃ) অমায় পত্র শুক্ষ হয়ে ঝরে। 

এই মোমরস-ন্থধা করে যেব] পান 

একবার, ক্ষুধা তারে না পারে লীভিতে 

দ্বাদশান্দ, শব্দে গুণ কে বুঝ্াবে ভার ? 

অমন্র্যগণেরু ভোগ্য অম্ৃতও বুঝি , 
এমন সরস নহে! সরসী-উত্তরে 
বিরাজিছে গণ্ডশৈলে প্রকাণ্ড মন্দির 
ময়, চুড়া তার ছা'ইছে গগন ; 

পড়িয়াছে প্রতিবিন্ব অন্য,রাশিশতলে । 

2 নি 

৪, তর ৩ খা আছ 



১৬৪ স্যামস্তক | 

মন্দির-ভিতরে রত্ব-মিৎহাসন' পরে 

উমাসহ উমানাথ যুগল-মিলনে 
উপনিগ ? দেববৃন্দ বন্দিছে চরণ 
আনন্দে । কহিছে শিনে দেন্ক্রে বালব 

রত্রজিৎ_-( সত্রাজিৎ শুনে স্বপ্লাবেশে ) 

“ রচিয়া ত্রিপুরার মহা ণন্য'পরে 
ধহুময় পুরত্রয় অভেদ্য নর্থ] 

হে শর ! প্রচারে তু ভীম প্রহরণ 
(ভিন্দিপাল, শেল, শুল, ভূশুপ্ডীঃ তোমর 

নারাচ, পরটিশ, শক্তি, খেটক প্রভৃতি) 
অলক্ষিতে দেবগণে সংসার ধবংমিতে 

উদ্বোগী +. ভীত গীর্ববাণনিকর *। 
শিএছিছে গো-রাক্গণ-অবল।-বালকে 

অবলীলাক্রমে বলী বিক্রুমী অশ্তর |- 

শুলপাণি! তার কাছে এ মম কুলিশ 
বার্থ সদ, ন্রিপাক্ষ ! রক্ষ এ বিপদে । 

দেখ সবিষাদে আজি দিবিষদূৃগণ 
ত্রিদিব ছাড়িয়া! সবে লইছে শরণ 

সপ এট ৬ পপ এ ৯৯ পা গা পা পা 

* গীর্বাণদেবতা। 1 দিব্ষিৎ০্দেবত। | 



স্থামন্তক ৯১৫ 

তোমার, অমরনাথ ! দেবতার গুতি 

তু হ'য়ে আশু চিন্ত প্রতীকার তার 
আশুতোষ ! আশু তোষ তা সবারে তুমি 

অই শুন “পরিত্রাহি' 'পরিব্াহি' রবে 
নিনাদে ব্রিুর-ত্রাসে ভ্রিলোক-নিবাসী | 

জ্বালাও লোচনে তব অনল্ দুর্্নার 
ভজ্রিলোচন ! পুনর্বার, পোড়া ও তেমতি 

জিপুরে, মপনে যথা পোড়াইলে তুমি 

চক্দরচুড় !_কিস্করের পুরা ও বাসন। 

ভে শঙ্কর ! ” এত শুনি কুদ-দলপতি 
সমুদ্-নিধোস-সম কহিল। গজ্জিয়া 
ধূর্ভভটি, « নিশ্চয় জেনে! ভে গীর্বাণপতি 
ত্রিপুন্রর গর্নল খন্ব কিন রে আর্জি 

এ মুভ, সর্বনাশ কনিল সাধন 

তাহার, _পুড়িন পুরী পোড়ে যেইর।পে 
দাবাগ্রি, নিদাঘ-শুক্ষ শরতৃণ-রাশি | 
বাঙ্গায়ে নিষাণ শউচ্চে, লাগিলা নাচিতে 

ঈশান, ধরিল তাল আনন্দিত মনে 

নন্দী ভৃঙ্গী, ইঙ্গিতজ্ঞ কিন্বুর প্রধান 



১৬৬ শ্যার্মম্তক । 

শন্করের, অপরুপ মুখভঙ্গি সহ 

আঘাতি মদঙ্গ টোল নাচিছে উভয়ে 
চুলি ঢুলি, উঠে রোল মেঘমন্জ্র জিনি। 
ফণাপধরি রঙ্গভরে নাচে ফণধর 

হর-অঙ্গে ; নাচে গঙ্গ। তরঙ্গে উছলি 
মহ্তকে | কুদ্রার্মমালা পহ বক্ষস্থলে 

লাচে নর-অস্থি-মাল] ঠন্ঠনি জোছে। 

ধরিয়া ভৈরবমূর্তি আরন্ত-নয়ন 

জাতৈৎ' মাভৈঃ' রবে ছাড়িয়। হুঙ্কার 
কহিল শঙ্কর পুনঃ “শক্ষ। পরিচর 

অমর ! পামর এই মরিবে নিশ্চিত 
এই দণ্ডে, ভুজদণ্ডে ধরি কি শকতি 
দেখ সবে ”। এত বলি চামুণ্ডাবল্লত 

সভম। কর-পল্লাবে লইল। তুলিয়। 
গাকাণ্ড কোদগুরূপে সুমেরু-ভূধর 

ভূতনাথ। সে ধনুকে বাস্থকি আপনি, 

_--ধরে যে সতত শীর্ষে নয়ন-রঞ্জিনী 
ধরারে, শিঞ্জিনীরূপে * মিলিল আসিয়া । 

০ ২ শিশির লা পা সস 

শিজিনীম্ধন্ুকের ছিল । 



স্তামস্তৃক | | ১৬৭ 

মহাক্রোধে মহাদেব নাড়িয়। মন্তক 

বিশ্তারিল জটাজাল, আকাশমগুল 

ছাইল, মার্ও হ'ল হীনপ্রভ অতি 
মধ্যাঙ্নে ; ধরিল রাগে বহ্ছিলম তেজঃ 

শিব-আখি__সদ্যঃস্ফ.ট রক্তজবা যথা, 
কিন্য! যেন অস্তাচল-শিখর-আমীন 

সান্গ্যরবি | বস্থুন্ধরা হইল স্তানান, 

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গচয় সে রথের চড়া, 
চক্র সুর্দয চক্রু তার, তুরঙ্গ আপনি 
মরুত, সারথি নিজে হল পুরুহু,ত * 

সে রথে, সায়করূপে শোভিলা মাপব 

হরি হিরগ্য়-বপুঃ রিপু-দর্পভারী । 
ছাড়িয়। ভুঙ্ক'র যবে টক্কারিল। ধন্তুঃ 

ব্যোমকেশ, শূন্যপথে ব্যোমরথ-সম 

সবেগে ছুটিলু ধর, লাগিল উঠিতে 
উদ্দে, ভদ্ধে? আরে] উদ্ধে__ উঠে গৃপর যথা 
মহাকাশে ; মহাক্রোশে তীক্ষ শরজাল 

বিক্ষেপিছে বিরূপাক্ষ বিক্ষোভিত কন্ধি 

পৃরুহত--ইল। 



৯৬৮ স্তখস্তক। 

অন্তরীক্ষ, লক্ষ লক্ষ খবুপ যেনতি, 

ছুটিতেছে ;--থর থরি কাপিছে ত্রিপুর 
সরোষে শন্তুর প্রতি মহাদন্ত-ভরে 

অন্তর ছাড়িলা আশ, শুল শেল আদি 
গ্রহরণ, স্বপ্রকাণ্ড শিলাখণ্ড-রাশি । 

নিবারিছে ত। সবারে বাণ-বরষণে 

বাশেখর | ক্ষিপ্র-হ্স্তে যুডিয়। কাণ্,কে 

তরিলৌহ-নিশ্মিত শর দুণ্ধতি অন্্র 
ত্রিপুর, ছাড়িল লক্ষ্যি মহেশের প্রতি 

মহেঘাস, রুদ্র-বক্ষে পড়িতে আসিয়। 

ভ্ুতবেগে, ঠেকি রুদ্-অক্ষ-মালিকায় 

বিমুখ হইয়। শর ছুটিল তির্যাক্, 

গ্রকাশি আলো কচ্ছট। ধূমকেতু-সম 

আকাশে ; সভয়-চিতু ভূমগুল-বাসী | 

কিন্তু শক্তিভীন এবে, দিব্য-দৃষ্টিপাতে 
সন্ঘরিল তেজঃ তার সন্থরারি-অরি। 

কোদও টঙ্কারি রোষে ছাড়িল শঙ্কর 
ছন্কার ; সহসা মহাভয়ন্কর বেগে 

বহিল নিশ্বাস, সহ প্রবল নিশ্বন। 



স্কাস্তক। ১৬৯ 

রুছ-নাসা-রন্ধ, হ'তে নিঃসরিয়া৷ তাহে 
তিপাছ্ ত্রিশিরাঃ জ্বর বিস্ময়-মুরতি 
প্রহারিল অকনম্মাৎ ভন্ম-গরহরণ | 

ব্রিপুরে, নিভ্ভর-রিপু ঘোর অস্তর্দীহ্ে 
জর্জর, প্রবল শীতে কম্পিত সঘন, 
তৃষ্ণার্ত, অস্থির অস্থি-শিরোবেদনায় । 
-লাপটি প্রকাণ্ড এক ধাতুপিগু ধরি 

বজগন্ড? মহাবেগে শুন্যে দিল ছাড়ি 

দানব, পড়িল তাহ! ঘুরি ঘোরনাদে 
শিবরথে, চূড়া এক গুড়া হয়ে গেল 
সে আঘাতে । চক্দ্রচ্ড় দত্ত কড়মড়ি 

ছাড়ে শুল সুচীমুখ, মুখ ব্যাদানিয়া 
দেত্যপতি অনায়াসে গ্রামিল তাহারে, 
গ্রাসে লোক যথা চৈত্র-শুক্লা-অঞ্চমীতে 
পুত তীর্থোদক সহ অশোকের কলি! 
কিন্তু সেই 'শুল, তার পশি নাভিমুলে 
ঘুরিতেছে'নাড়ী ভুড়ি যেতেছে ছি'ড়িয়া 
বুর্ণনে, স-শব্দে মুনুঃ হতেছে উদগার 
অন্ন, জল ; বেদনায় দিয়ে গড়াগড়ি 

(৭) 



১৭৪ স্তামস্তক 

দনুজ-কুগীর দস্তে কামড়ায় মার্চী 
ধাতুময় ৷ অকম্মাৎ উঠি দাড়াইল 
অনুর বিরৃত-আস্তা, দৃশ্ট তয়ঙ্কর ! 
হূর্ভেকে কোটি কোটি যোজন যুড়িল 
দেহ তার, বাড়াইয়! হস্ত স্থবিশাল 
চক্র কুজ বুধ আদি গ্রহ উপগ্রহ 
উ্ষাড়িছে টেনে টেনে কক্ষচুযাত করি 
তা সবারে, নিক্ষেপিছে নক্ষত্র-সং হতি 
মুঠে মুঠে ১ ঘটাইছে ক্রহ্মাণ্ডে প্রলয় । 
সহস। ত্রিপুরে চাহি হানিল! র্ছটি 

তীক্ষশর, নিমিষা্ধে পাড়িল কাটিয়া 
মুণ্ড তার ; উক্কাপিগ্ড হায় রে যেমতি 
শৃম্য হ'তে শৃন্যাত্তরে পড়িছে ছুটিয়া 
দ্রুতবেগে | বিশ্ববাসী গাইল হরষে 
« জয় শিব শক্ত” “বযূ হর হর হর।৮ 

--নিরখি অদ্ভুতকাণ্ড বিম্মিত ভূপতি 
দম্মিত বদনে উচ্ছে সচ্চারিছে সুখে 
" জয় শিব শল্তু ৮ “ ব্য হর, __হেনকালে 
নুপতির মুখে বাক্য না হইতে শেষ, 



শ্মস্তক । ১৭১ 

শতধনুঃ গ্রহারিল স্থ-শ্বাণিত অলি 
গ্রীবায়, __ শোণিতধারা বিল সবেগে 
কঠ হ'তে,__ছিন্ন দেহ লুর্ঠিত ভূতলে 
উচ্চারি খণ্ডিত-তুণ্ড আকাঙ্ক্ষিত বাণী 

-হর হর ” চিরতরে হইল নীরব ! 
অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! কাপিছে ধরণী, 
কীাপিছে নিবাতদীপ, দেবালয়-চড়া 

আমূল ; স্পন্দিত ভ্রুত ঘাতক-হুদয় । 

সে কম্পনে শতধনুঃ পড়িল আছাড়ি 
ক্ষৌনীপুষ্ঠে । তামসীর তমঃ-আবরণ 

ঘোরতর ঘনীভূত হ'য়ে আবরিল 
মের তার , কিছুমার না পায় ভেরিতে 

গৃহকক্ষে, অনি পুনঃ তুলিতে অক্ষম 

স্মভণ্তে, অধীরচিত্ত হেরিল। ঘাতক 
রুধিরপ্রবাহ যেন উঠিল উজলি 
শারদচক্দ্রিকা-সম বিশদ কিরণে | 
'বৈদ্যুতিক-প্রভাময় দিব্য-দেহধারী 
দেখা! দিল তার মাঝে মনোজ-সদৃশ 
সুদৃশ্তট পুরুষ এক, অনস্ত আকাশে 



১৪২ স্থামস্তক ৷ 

পলকে পালায় উড়ি আলোকি ভূলোক 

সে মুহুর্তে ! মুুম্মুছঃ লাগিল ঘুরিতে 

সমগ্র মন্দির যেন ঘোর আবর্তনে, 

ঘোরে কুস্তকার-যন্ত্র যথা চক্রাকারে ৷ 
প্রদ্দীগ্ত-পাবক-পুর্ণ কটাহ বিশাল 
নিরখিলা অধোদেশে রোৌরব-অপ্ধক 
শতধনুঃ 1-_জ্বলিতেছে বহ্ছি নীলশিখ 

অনির্বাণ । শতকোটি যোজন হইতে 

গ্ণাম্পদ বাস্প তার পশে নাসারন্ধে, 
হুর্গন্ধ, গন্ধক-স্তুংপে লাগিলে যেমতি 

অনল, কন্মল কিন্বা পোড়া যায় যি. 

উর্ণাময় ; ঘুণিপাকে লাগিল ঘুরিতে 

শতধন্ুঃ | দ্রেতপর্দে আমি হেনকালে 

অক্রুরের নিয়োজিত অনুচরগণ 
৪ 

লইল সে মহাক্রুরে অক্রুর-সদনে 

সংগোপনে। নুৃপতির জীবন-প্রদীপ 
এরূপে নিভিল হায় ! আততায়ি-করে । 

ইতি শ্তামস্তককাব্যে সত্্াজ্জিংনিধন নাম 
দশম বিকাশ । 



গ্াজজ্তক | ১৭৩ 

একাদশ বিকাশ । 

হন্তিনায় কুরুলভা, ভুবনে অপুর্ব দৃশ্য ! 
- নানাবিধ মণির নিশ্মাণ । 

উপবিঞ্ চারিদিকে অমাতা সামস্তচয় 
বীরমু্তি যহা-তেজীয়ান্। 

মহামানী ছুর্য্যোধনন স্বর্সিংভামন মাঝে, 

বামে খট্ রজত-গঠিত, 
শক্ত আসীন তায়; স্বচ্ছসরসীর বুকে 

নীলপন্ম যেন বিরাজিত | 

ভয়ে সে সভার গৃহে পবন সঞ্চরে ম্বছু 
তেজোহীন রবির কিরণ । 

হেনকালে দীর্ঘকায় অক্ষমালা-বিভূষিত 

পশে তথা খষি একজন । 

শরীর স্ুবর্ণ-বর্ণ, ধবল-চামর জিনি 

শ্মাশ্রাশি বনে বিভাষে। 

বক্ষে শ্রুতি আরণ্যক বদ্ধ উপবীতাকারে 
রুর-চন্ম-উত্তরীয়-পাশে । 

উজ্জ্বল-গভীর দৃষ্টি, ললাট মহিমান্িত 

মুখে শুভ্র হালি শোভ1 পায়। 

০ 



১৭৪ গ্তাসস্তক । 

কৃষ্ণ দূর হ'তে হেরি ভ্ঠিলেন সসম্ত্রষে 

আগু বাড়াইয়া' আনে তায় । 

ঈাড়ালেন দুর্মোধন সিংহাসন হ'তে নামি, 

- দাড়াইল সভাসদু দব। 

নৃপতির দক্ষভাগে মমুন্ছি ত ব্যাসাসনে 

বসালেন তাহারে কেশব । 

দুর্মোধন, যদুপতি " পান্ত অর্থ দিয়া পুজা 

করিলেন খষির চরণ । 

উথ্থি্ভ সদস্যগণ প্রণমিল করযোড়ে 

নোয়াইয়া মন্ডক আপন । 

জি্ভাসিল কুরুরাজ স্বাগত-কুশল-প্রশ্ন 

কিবা নাম, কোথায় নিবান। 

কৃষ্ণ কন “নরপতি ! . ইনিই নারদ ঝষি, 

-_ সাক্ষাৎ ত্রহ্ষণ্য-পরকাশ। 

কিঞিও হাদিয়া থত্রি, কিবা শুভ্রোজ্জল জ্যোতিং 
কহিলেন «শুন নৃপবর | . 

উপাধির ব্যবহার প্রয়োজন সং ংসারীর 

তীর্থ-চারী জনের কি ঘর? 



স্তাশস্তক ১৭৫ 

জিজ্ঞাসিলা ুর্য্যোধন “কোথাতীর্৭থ ? কিবা মেই ?” 
_-উত্তর করিলা নারায়ণ । 

“কোথা তীর্থ? শুন কহি সেইস্থান তীর্থভ,মি 

যেখানে এদের পদার্পণ | 

দুল্পভ মানবজন্ম। বিপ্রজন্ম সুদুল্লভি, 
তাহে খষি, মশিতে কাঞ্চন । 

সমগ্র মেদ্িনী এই দা ব্রাহ্মণের পদে 
থণে বাধা, ভূদেব__ত্রান্গণ | 

সর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের  আবিষ্র্তী, জগতের 

নিঃন্সার্থ ছিতৈষী কেব! আর? 

শুধু কি ধরেছি বক্ষে ব্রাহ্গণের পদচিহ্ন 

_ চুধিয়া কৌন্তুভ-অহঙ্কার ? 
প্রকৃত তাপস যার! ধর্ম-উপদেশ-দাতা 

জিতেন্দ্িয় লাধু সত্যবাদী । 

যে শান্তি বিধানে তারা সেই শাস্তি বিধানিতে 

কতু নাছি পারে দণ্ডবিধি। 
ঈশতততি, বিশ্বহিত, সকল ধর্ণ্ে মূল ; 

তারি জন্য ক্রিয়া অনুষ্ঠান । 



১৯৭৬ স্যমস্তক ॥ 

সে উদ্দেশ্টে খষিগণ করিলেন নানা তীর্থ 
চি যাগ যজ্জ ব্রতের বিধান । 

কি আর অধিক কর? সেই তাপসের পদ 
নানাবিধ-তীর্থ-প্রকাশক 1” 

কহিল। নারদ ধষি “ভাবরাজ্য তীর্থনব, 

তীর্থনব উত্তমশিক্ষক । 

পিতৃ-ভক্তি গয়াক্ষেত্র, ভোগন্ুখে নিল্মমতা 
প্রয়াগ, শ্মশান বারাণসী, 

যেথায় অন্ভিমে জীব লাভ করে শিবপদ 

পাথখিব-পার্থক্য-গ্রবিনাশী । 

সর্্বভূতে সমদৃষ্টি  একদেব একজাতি 

মকলি একের উপামক। 

এ চরম ব্রন্গ-জ্ঞান উজ্জ্বল উতকল-ক্ষেত্রে 
জাতি-বর্ণ-ভেদ-বিনাশক | 

ভক্তির উচ্ছাস যথা স্বতঃই বহিয়৷ ছুটে, 
সাধুলঙ্গ, গঙ্গা পাপহুরা । 

এইরূপে তীর্থণব নানাস্থানে নানাভাবে 
পবিত্রিছে এই বন্ুন্ধরা ।% 



স্ামম্তক | ১৬ 

কতিলেন দুর্য্যোধন “বড়বযথা পাই মনে 

নিবেদিতে তোমারে গৌোসাই ! 

কেন এই তীর্থ মাঝে প্রতারণ। নিষ্পীড়ন 

দান্তিকতা দেখিবারে পাই। 

কহিলা নারদ খষি “দেখিয়। ধশ্মের ধবর্জ1 

হয় লোক আর সহজে । 

যতেক ভিক্ষুক, ভণ্ড ধরে ছন্ম-সাধুবেশ 

ূ _-তীর্থ পুর্ন পুর্তের সমাজে | 

আরো দেখ ন্পবর ! . সণসারের হিত তরে 

কোন্ প্রথ। প্রবন্তিত নয় ? 

অমতৈর আচরণে অতি চিভকরী প্রথা 

হ'য়ে পড়ে মন্দ অতিশয় । 

নদীগর্ধে শ্বোতোবেগ যডুতর যেই খানে 

সেখানেই কর্দমের স্তর | 

এইরূপে তীর্ঘক্ষেত্র সারের শান্তিধাম 

হইতেছে পঙ্কিল বিস্তর | 

তথাপি  মাহাত্সয তার ভম্মাবৃত-বহিলম 

সম্পূর্ণ হয়নি নির্ত্বাপিত। 



১৪৮ স্তামস্তক | 

ধর্ম-পিপাস্তর চিতে দয়া, শাস্তি, জ্ঞান, ভর্তি, 
গতত করিছে প্রবোধিত। 

পুণাক্ষেত্র পুণ্যতিখি যাহার মানসে জাগে 

পাপে কি গে হয় অগ্রসর? 

তীর্থ-দরশনে তার হুদয়ের মোহ-ভার 
ক্রমে হয় লঘৃ, লঘৃতর | 

সংসার-চক্রেতে ঘুরি প্রতিদিন একভাবে, 
মনের আনন্দ নষ্ট হয়। 

মাঝে মাঝে শুভযোগে  তীর্থক্ষেত্র-দরশনে 
অভিনব সুখ উপজয় । 

নিতা গুহাশায়ী যেব ₹সারের অভিজ্ঞতা 
নাহি পারে লভিতে কখন। 

তাই গৃহীকি তাপস সকলের তুল্যরূপে 
ীর্থ-দরশনে প্রয়োজন। 

চিত্শুদ্ধি, সাধূসঙ্গ সংসারে ছুল্ল'ভ যাহা 

ঘটে তাহা তীর্থের কৃপায়। 
তবণাপাত্র অতি হেয়, ব্রণ যথা চারু দেহে, 

কুলোকের কুচরিত্র তায়। 
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পাপের কালিমারাশি পুণের গৌরব-প্রভা 

তীর্থ-ধামে করি দরশন । 

ঈ্রাড়াইয়! সন্ধিস্থলে পরম পবিক্র পথ 

বেছে নিতে পারে বিচক্ষণ । 

ধনী দীন সকলের তীর্থে তুল্য অধিকার ; 
_ মহত অধম সমতুল | 

তবে যে উৎপাত এত মলেষে বিষয়ের ধর্ম! 
-_অর্থ যত অনর্থের মূল । 

কিবা গৃভে কিবী তীর্থে সর্বত্র লাগিয়া আছে 
বিভ পাছে বিপত্তি ভীষণ । 

শুনেছ কি কোন্ ঝধষি অথব| ভিক্ুক কেহ 
দশ্ত্যহত্তে তাজিছে জীবন ? 

অহ! নৃপ সব্নাজিৎ কিনা শান্ত, কত শি, 

শত্রু ল্ে ত্যজিলা জীবন ।. 

ঘে করিল হেন কাজ কেমন পাতকী সেই 

__তার প্রাণ না জানি কেমন 1”? 

দুই চ চন্ফুঃ ছল্ ছল্ কুক্তি যুগল ভুরু ভুরু 

“কি বলেন ?” বলিলা কেশব । 



১৮৬ স্যনজ্ক। 

কহিলেন দুর্যোধন “এমন নিরীহ যেই 

তার হস্ত। থাক! অসম্ভব |” 

কহিল। নারদ খষি “সামান্য বস্তর লাগি 

ভ্রাতা পিয়ে ভ্রাতার শোনিত। 

রাজ্যখণ্ড-লাভহেতু কিনারে করিতে লোক ? 

_-বৃঝে ধন্মাধন্ম ? হিতাহিত ? 

যুদ্ধনাযে ধরা মাঝে ঘোর নরহত্যা-পাপ 

প্রবন্তিত ছ'ল কার তরে? 

পৃথিবীর লোক হত অর্থ-আহরণ-হেতু 
ধন্মেরে দলিছে পদভরে । , 

ছিল নাকি পাতুস্ত নিরীহ অজাতশত্র ? 
_ জতু-গ্রহে-_”বাধাদিয়। তায় 

জিজ্ঞাসিল| যছুপতি  “সত্রাজিও নৃপতিরে 
কে বর্ধিল বলুন আমায় 1 

কহিলা নারদ ুষি “গিয়াছিনু দ্বারকায় 

ছিনু তথা অতি অল্পক্ষণ। 

হতভাগ্য অভিশপ্ত, নাম কি পড়েন। মনে, 

যে হরিল নুপের জীব ।- 
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এতকাল দুঃশাসন নীরবে সহিতেছিল। 

অন্তরে দারুণ মনন্ডাপ | 

স্বপ্রভাষিতের প্রায় সহসা কহিলা যুব। 
“ ব্রোক্ষণের শুধু অভিশাপ 1৮ 

নারদ গম্ভীরপরে কহে শুধু অভিশাপ ? 
বালক ! কখন “শুধু নয়। 

লতীত্বে কি সততায় যেইখানে আক্রমণ 
সেই খানে কেবা স্থির রয় ? 

নিরীহ জনের প্রতি উপেক্ষার উপহাস 

জ্বালে না কি হৃদয়ে অনল ? 

ল্ষুধার্তের মুখগ্রাস যেজন কাড়িতে ধায় 

তাহারে আশীষে কেবা বল £ 

অসহায় পথিকের লুঠিবারে ধন প্রাণ 
যেই দন্সা হাতে অস্ত ধরে |, 

ধবল কোন্ সাধুচিত দেবতার দ্বেষ, কোপ, 

নাহি ডাকে তার শির'পরে ? 
কহিলেন বাস্ছদেব “স্থির মনে একবার 

শাসন ! দেখহ ভাবিয়া, 

(ত) 
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ন্যায় ধর্ম অহেলি যে চলে; আশীষ, তারে 

করিতে বলিবে তব হিয়া? 

ভুলি বর্ণাশ্রম-ধন্মী. বিলাস-ব্যসনে মগ্ন 
কর্তব্যে বিমুখ যেই হয়, 

ব্রাহ্গণ জগৎগুর যর্দি তারে অতিশাপে 

তাতে তার তিল দোষ নয়। 

ব্রান্গণের অভিশাপ পড়েনা নহজে কিন্তু 

অবনত জনে কদাচিৎ । 

বজ, তৃণে নাহি পড়ে, উন্নত পাদপ-শিরে 
ভীমবেগে হয় নিপতিত । 

খধিদের অভিশাপ অয্বত স্যা্ট্ির বর, 
_-সংসারের সুখ-অভভাদয়। 

ইক্্রের(ও) উদ্ধত্য কিছু না সহে ঙাদের চণ্রে 
তপঃক্লি নিত্য-তেজোময় । 

পোড়ায়ে অযুত ছয়, ছূর্ববত্ত যুধক-বন, 
কপিলের কোপ-বহ্রাশি। 

পরিণামে পরিণত নিরমল গর্গাজলে, 

মুক্তি যাহে পায় বিশ্ববামী। 
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দেবে, দ্বিজে ধন্রে হিংসা যেই স্থানে, অভিশাপ 
সেই স্থানে রয়েছে নিহিত। 

কর্ম-অনুরূপ ফল, নরের অদৃ৪ সেই, 
দুল, শাপে নিয়মিত। 

লোকের অছিতকারী দুর্দান্ত ছুর্ব্বত্ত নরে 
না| করিলে দণ্ডের বিধান,, 

ংসার উৎসন্ন যাবে; পাপের হিৎসায় কভু 
দোষ নাহি ধরে বৃদ্ধিযান্। 

বাহুবল তুচ্ছ অতি, জাতিতে ব্রাঙ্গণ এর! 

তপোবল তাদের শরণ। 

বিখহিতে অভিশাপ 5 লোকের শিক্ষার তরে 

কালে তার হয় প্রয়োজন। * 

লভাভঙ্গ-বিঘোষক করিলেক তৃর্দ্যধ্বনি 

একে একে উঠে লোক সব।, 
রাজনিয়মিতাবামে, চলিল। নারদ ঝঁষি 

পর্বটহ চলে বিছুর, কেশব । 

ইতি স্তামস্তক কাব্যে শ্রীরুষ্থদর্শন না 

একাদশ বিকাশ । | 
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দ্বাদশ বিকাশ। 

ফিরিয়াছে যদুপতি দ্বারাবতী-পুরে, 
ফিরে পুর্নবাশার দ্বারে শর্র্বরী-প্রভার্তে 

নাশি তমোরাশি বথ! প্রভাবিমগ্ডিত 

মার্তও,__-আনর্ভবামী শোকার্ত সকলে 

রাজশোকে, কিৎকর্তব্যবিমুড সতত ; 

সতৃষ্ণ নয়নে চাহি কষ্জ-পথ-পানে 

দিবস গণিতে ছিল বিবশ হাদয়ে 

এতদিন »__আজি সবে পূর্শ-মনোরঞথ । 

যথা নিদাঘের শেষে নব ঘনোদয় 

হেরি নভে, লভে সুখ চাতক-নিকর 

শুক্ষকঠ পরিতৃপ্তি লতিল| তেখতি 

পরিতপ্ত গ্রজামবে হেরিয়া কেশবে । 

মিলিল আজ্ীয় বন্ধু ১ তা সবার মাঝে 

সাত্যকি, সতত সত্যভাষণে নিভাঁকি, 
- লাগিল কহিতে,__রক্ত ভাঞ্িন কপোলে। 

“ হে কৃঞ্ণ! হে বৃঞ্িকুল-গৌরব-বদ্ধন ! 

ছিলে তুমি অবস্থিত কৌরব ভবনে 
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হক্তিনায় ; সে হ্বুযোগে ঘটাইল হায় ! 

দুর্তি যাদবকুল-পাৎ্শুল অক্র.র 
নুপের উপাহশুনধ । ব্যক্ত লোকমাবে 
সে রহস্য অগ্নি কভু না ঢাকে বনে, 
বাজে ধরমের ঢে।ল আপন আপনি । 

ঢুগবৃদ্ধি লুবন্ধ সেই মহাপাপিষ্ঠের 
মুষ্টিব্ত যষ্টিনম হতভাগ্য জীব 

শতধন্ুঃ, (ধিক ধিক শত ধিক তারে !) 

নিষ্ঠর আঘাতে ন্ট করিল জীবন 
ভূপতির, দে'বপর্স্বে পশি দেবালয়ে । 
_ব্যাপিল এ শোকবার্তী সমগ্র নগরে 

মুহর্তে ”_কুকথা ধায় বাতাসের আগে । 

বধি নরদেবে এনে ন্িপ্তি পরিণত 

পামর, সে গুপগ্তকথ! আপনার মুখে 

বিজ্ঞাপিছে ঘারে তারে ঘুরি পথে ঘাটে ; 
যদ্দিও তাহাঁরে নাহি জিজ্ভাসিছে কেহ 
অবভ্ভায়। দিব্য দিয় পুনঃ জনে জনে 

নিষেধিছে অন্যে যেন ব্যক্ত নাহি হয় 

উদ্তি তার; কভু উচ্চে ছাড়িয়া! চৎকার 
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-কি শঙ্ক। পরাণে তার !-_-যেতেছে ছুটিয়। 
সম্মুখের শিলা, শন্ক,, ইকের প্রতি 
দৃষ্টিহীন ; কভু ফিরি দেখিছে পশ্চাতে 
সব্রাসে, কহিছে কাদি “অই সব্াজিৎ 
রুধিরে প্লাবিত গাণ্র-হাতে তীক্ষ অনি, 
আসিছে বণ্িতে ধেয়ে, পথ নাহি ভেরি 

চক্ষে আমি, কেনা আছ রক্ষ! কর মোরে” 

ক্ষণে ক্ষণে ক্ষৌনীপুষ্ঠে পড়িছে আছাড়ি, 
যথ। বড় রন্ভাতরু পড়ে ঝড়বেগে 

উফাড়ি ; ঝরিছে দেহে রক্ত ঝর ঝর্। 

ভূগিছে সে ভাগ্যহীন নিজ কণ্মফল 
এরূপে । সতত নান স্ুখভোগে রত, 

ভূতাবর্গ-নিষেবিত, অমাত্য-প্রধান 

ছিল যেই, হায়! এবে দ্বণিত, লাঞ্ছিত, 
কুক্ধুর অধিক অতি ধিক্কার ভাজন 

সেইজন, ভিক্ষা মাগি ফিসি দেশে দেশে 
মানন পেতেছে শিক্ষা! দ্বেখিয়। তাহারে, 

উৎকট পাপের ফল, ফলে হাতে হাতে 

ইহলোকে ; পরলোকে তীব্র স্বালামস্ক 
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কি ঘোর নরক ক অদৃণ্রে তাহার 
রহিয়াছে অবশি৪ ভুগিতে কে কবে? 
আর ওই মহাপাগী অরুংর অধম 

দ্বারকার সিংহামন করি অধিকার, 

করিয়াছে করগত মণি স্তামন্তক 

ভুর্দলুভ ; তথাপি কিন্তু মুহুর্তের তরে 
অন্তরে না পায় শাস্তি । চিস্তে নিরস্তর,--_. 

নিতাস্ত রয়েছে যেন বিদ্ব-পারাবারে 

নিমগ্ন, উদ্দিগ্র সদা মরণের ভয়ে ১ 

মন্দ যেই, চিত্তে তার সদা কুসন্দেহ ! 
তব হস্ডে শাস্তি তার অনিবাণ্য জানি, 

বিজ্ত।রিছে মায়াজাল কুচক্রী অক্রর 

চক্রধর ! আরম্তিছে যজ্ঞ আডন্দরে । 

কে না জানে শূন্য কুন্তে শব্দ সমধিক ? 

শরতে বর্ষণবর্্, গর্জে ঘোররবে, 
পভ্ভন্য, বিঁতগাকারী গণ্ড-মুর্খদল | 

তুমি হরি! যাত্তকের পরম সহায়, 
যজ্ঞেশ্বর.১_এই কথা কহে বিজ্ঞগণ । 

ঘেই আকাঙক্রায় লোক পৃজে ভূমগ্ডলে 
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যে কোন দেবতা, তুমি ত মভার প্রভু, 

আপনি গ্রতিভ হ'য়ে দাও মিলাইয়। 
আশাফল ; মেই হেতু পূজা-হোম-শেষে 

করে তব করে সর্ব কন্ধ সমর্পণ 

মানব, যজ্ঞেতে তুমি পীত নারায়ণ ! 

এই ভরসায় ধূন্ব মহাপাপকারী 
অক্রুর, বৈড়াল-ব্রতী, করিছে ধারণ 
পনির বৈষ্ব-সজ্জী-_লজ্জানীন অতি ! 

গৈরিক-রগ্লিত পৃত কৌপীনে অ। মরি ! 
পাপে তর] গীন-অঙ্গ রেখেছে আবরি 

কপটী, ভুজঙ্গ যথা ফুলকুল-মাঝে ; 
কিংবা মেষ-চন্্মে যথা নির্দয় শার্দল ! 

শোভিছে স্ুনূর গোগীচন্দন-তিলক 

সর্ধবাঞে, লিরাজে কঠে তুলমীর মাল। 

নৈকুঠনাথের প্রিয়, তুলনারহিত 
এ ভূতলে ; অহ ! যার পত্র-পরশনে 
সামান্য সলিল ধরে গঙ্গোদক-মম 

প্রন্ধাব, বিধানে শুদ্ধি মহা-অ শুচিনে 

অচিরে । কলীদল, ভাজন তাহার 



স্ামস্তক । ১৮৯ 

ভোজনের, ভুঞ্জে তাছে বিপ্রের প্রসাদ 
গ্রতাহ, অহ ! সেই উচ্ছি্ মহ 
কে নাজানে ইগ্টসিদ্ধি গটায় সত্ব 

সেবকের, নাশে রিষ্টরি প্রদানে কুশল । 
কুশ-দল-বিরিচিত শয়ন স্তগ্ডিলে 

অনুচ্চ, উদ্চারে ঘন ভরিপোল-বূলি 
কন্ম-অনমরে পোষ তোতাপাখী-সম | 

চতুদ্দিকে খেলিতেছে চাত্ুরীর খেলা 
চতুর, যজ্ঞের ধুমে গ্রধুমিত পুরা । 

সঘ্ত সমিধ, ত্রীভি, নিল, দর্ড আর্দি 

পড়িছে আহুতিবূপলে হুতাশন-মুখে 

মু্মুছঃ, পুষ্প্র-পুপ-স্ুবাসের স 
উঠিতেছে সম্ভঃস্ত নৈলেস্ামৌরভ, 

শ্রলিশাল যভভশাল। ন্রভিত কি 

আশ্চর্পটা । আচার্যবুন্দ ভক্তিযুক্ত মনে 

ভচ্চারিছে 'শ্রুতিসুক্ত শ্রুতিস্থখান । 

দানীয় বস্তর অপ প্রশন্ত এাঙ্গণে 

রয়েছে স্ুসজ্জীকুত ; বিশিধ-আরুতি 

উড়িছে পতাকারালি, বাজিছে চৌদিকে 



১৯১ স্ামস্তক। 

যাগ্ঠভ1গু, নিনাদিত আকাশমগ্ডল | 

-_মগ্ডিত সভামগপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে। 

শ্বেত স্বচ্ছ পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত তনূ 

তা মবার,_-শোত হেরি জ্বলি ক্ষোভানলে 

রাজহহস-কুল বুঝি আকুল পরাণে 

জুড়া তে অন্তর-জ্বালা সন্তরিছে জলে,। 

শিখাগুচ্ছ ব্রাহ্গণের মন্ডতকে পশ্চাতে 

ঝ,লিতেছে, শিখিশিখা তুচ্ছ তার কাছে 

তুলনে, নিবদ্ধ তাহে নিশ্মাল্য-প্রসুন 
পবিত্র। শোভিছে যজ্ঞমুন্র কলেবরে 

তির্যাক, আর্ষোর অতিশ্রেষ্ট আভরণ, 

হেন মান্য অন্য কোন নাহিক ভূষণ 
ভ্-ভারতে, ত্রিসন্ধযায় যারে করে পরি 

ব্রঙ্গমন্ত্র জপে নিত্য ব্রাহ্গণমকল । 

বিস্তৃত ভাগ্ডার গৃহ, ভাগু'রী বিস্তর 
দিতেছে আহার্যা লাধু, সন্যাপী, বৈষ্ণবে 
পর্যাপ্ত । অপিছে অর্থ প্রার্থনা-অধিক 

গ্রার্থরে | আমোদ-উতস উলে উৎসবে 
চৌদিকে। তথাপি পৌর-জানপদ-হৃদে 



স্তাসস্ত ক । ১৯১ 

জ্বলিতেছে শোকানল সন্রাঙজিতৎ তরে 

গ্রচণ্ড, বাড়ব-কুণ্ডে অগ্নিশিখা-সম | 

অন্ত্রশুলী যথা! শুলবাথার উদয়ে প 
ব্যর্থ ভাবে সম্মুখের মিষ্ান্ন গভৃতি 
স্থখান্, যজ্ঞের দৃশ্য হেরিয়া তেমতি 

নাহি উপজিছে হর্ষ দর্শকের চিতে ; 
নিরানন্দ প্রজারন্দ নিন্দে ক্রুরমতি 

অক্রুংরে ? করিছে স্বণা লিঘ্বণ পামরে | 
শূর-শ্রেষ্ঠ ছিল_তব পিতামহ শুর 

হে শৌরি ! হৃদয়বলে চির-বলীয়ান্ 
তেজন্লী; গুশ্রয় নাহি দিত কোন মতে 

অন্যায়ের ;১ পাষণ্ড যে দণ্ড দিত তারে, 

শাসন করিত তারে, চলিত যেজ্ন 

অবহেলি সমাজ্জেরে । কি আর কহিব? 

তুমি তার বংশধর, কৎস্-নিসুদন ! 

কি করিবে এবে তুমি করহ বিধান 

মুরারি ! ৮” এতেক কহি থামিল সাত্যকি, 

থামে যথা বারিধারা বারিদ-সংক্ষয়ে, 

কিংবা কাহস্তা, ঘণ্টা, যথ। আরত্তির শেষে 

সম 



৯৯৭ স্যামস্তক। 

দেবালয়ে। শভ্তরিলা নরোভম হরি, 

“কাব বুঝিয়াছি আমি, জানিয়াছি সব, 

কিন্তু কি করিব তাহা ভাবিতেছি মনে । 

সংবগসর-ব্যাপী যজ্ঞ-সংকল্প তাহার, 

এসংবাদ বনুপুর্সে শুনিয়াছি আমি 
লোকমুখে । যজ্ভ্কাল, যোগাকাল নহে 
বধার্থ; বধার্ঁ নহে যাজ্জিক কখন। 
এই ষে অক্রু,রে, অভ! মুন্তি ক্রুরতার 
দেখিতেছ, দেখিয়াছ জশকে তাহার 

শফক্ছে ; কতই শান্ত, ছিল দরিদ্রের 

চির-বন্ধু। আর, সতী অরুন্ধতী-সম 
গান্ষিনী জননী তার ( বস্ুন্ধরা-মাঝে 

হায় ! যাহে রোগে শোকে উঠিছে মতত 

আর্তনাদ ) ছিল যেন মুণ্তিমতী দয়া ! 

একদা ছুভিক্ষে কভু অন্নপূর্ণাপুরী-__ 
কাশীধাম, অন্নাভাবে অকাল-মরণে 

উৎমন হইতে ছিল; উগ্রমূন্তি ধরি 
দেখা দিল চুরী হত্যা লুঠন গ্রভৃতি 

উপদ্রব, বিরাজিত অরাজক-্ভাব 



স্ানক্ক। ১৯৩ 

দেশময় | ( উপবাদ-রেশ সুদারুণ 

পায়ে কি সহিতে জীব, অমগত-প্রাণ- 

মানুষ রাক্ষল হয় শ্ধার তাড়নে, 

কি পাপ করিতে নারে বৃড়ুক্ষিত জন? 

শৃুম্যাদরে পুণ্াকাজে কি বা দিবে মনই!) 

ছেনকালে কাশীরাজ অপিলা নন্দিনী 
গান্ধিনী সতীরে, সাধু শফক্ষের করে। 
বধিল প্রচুর জল হর্যে জলধর, 

জমমিল ক্ষেত্রে শস্য, কন্দ, মূল, ফল, 
যথে, দারুণ কঃ ঘুচিল সবার । 
হে সাধু-দম্পতী ! অভিসম্পাত না জানি 

ছিল কার কোন্ জন্মে তোমাদের প্রতি 

কঠোর, লভিল! তেই নিঠুর পিশাচে 
পুজরূপে | বুঝি দেহে স্বর্গধামে থাকি 

কার্দিছ বিষাদে এবে পতনের ভয়ে, 

কাপিতেছ মুহ্প্্ন ছঃ | কে না জানে ভবে? 
মাতা, পিতা অধোগামী সম্ভানের পাপে । 
একি সে বিধির বিধি ? যে বিধি স্থঞ্জিল। 

ঙ্গীরোদ-দাগয়নীরে মছোগ্র গরল 
(থ) 



১৯৪ * স্যানস্তক | 

কালকুট, ধর্ম্মদ্রবী কলুষনাশিনী 
গঙ্গার নির্ধাল গর্তে নির্মম কুম্ভীর ; 
সুগন্ধ কুস্বমে কীট, চন্দন-্তরুর 
কোটরে কুটিলগতি খল বিষধর । 
আছে রোগ, বিধাতার রাজ্যে আছে তার 

&ষধ, প্রাপের আছে প্রায়শ্চিত-বিধি | 

ব্যাকুল এ জীবকুল লোতের তাড়নে 

অহনিশ, পাপপথে চালায় সে নরে 
ইঙ্গিতে, লড্বিতে কেহ নারে আঙ্ঞ তার । 
কি আর কহিব, এই লোভ ছুরাশয় 
সমস্ত পাপের মূল, নরকের দ্বার । 
অশান্তির দাবানল জ্বালায়ে ফুৎকারে 

নরহদে পাপহ্ুদে ডুবায় অস্তিষে 
মায়াবী, দুরস্ত রিপু লোভ মহীতলে, 

মোছিত যানব যার মায়ার ছলনে । 
কিবা মুর্খ, বিপশ্চিৎ, পশ্চাতে তাহার 

ছুটিছে সকলে, যখ। ছুটিলা রাঘৰ 
স্নুলরি হ্বর্ণবণ ম্বগ মায়াময় 

সত্য বটে, দ্বণ্য রিপু কাম আর ক্রোধ, 



স্কমস্তক ১৯৫ 

কিন্ত লোভ ততোধিক জঘন্য নিশ্চিত | 
সময়ে মংযত-ভাব ধরে কাম, ক্রোধ 

কথঞ্চিত, কিন্তু নাহি কমিবে কিঞ্ঝ্ি 

লোভ কভু ; ত্বদ্ধি পায় বরঞ্চ সে সদা 
দুর্ননার, দুর্সাল নহে বৃদ্ধত্ব-প্রভাবে ।* 

অক্রুর সে লোতে মজি করিয়াছে পাপ ! 

“ুথিবি ! শীতল হও” এ বাক্য উদার 
হতকাল মুখে তার ন1 শুনিব জমি 

অপেক্ষিব ততকাল, পরণক্ষিব তার 

চরিত্র, করিব পরে য বুঝিব ভাল 

মনে ১ চিন্ত। কর দ্র, শাস্ত ছও সবে। 

শান্তিধারা ধরাবক্ষে হইবে বধিজ 

ঘজ্ঞশেষে । ধন্য পুর্ব আর্ম্য-ঝষিগণ 
অপূর্ব ব্যবস্থ। খার। করিল ভারতে 

ঘুচাইতে পুথিবীর পাপতাপ-ভার 
ষাগযজ্ডে | যজ্ঞ-_-বিশ্-মগ্গল-নিধান, 

ধ্যাপ্ত হয় বিশ্বগীতি ইহার সাধনে ॥ 
খ্রইরাপে আশ্বালিয়া সমাগত জলে, 
চলিল। ষাদবেশ্বর করিতে দর্শন 



১৯ 'সলত্যন্য | 

কজ্তভূমি | রান্তসদেবে নিরখি অক্রর 
গলায় বমন রাধি পড়িলা জাছাড়ি 
পদতলে, ভূমিতলে পাদপ যেমত্তি 

ছিনস্কল ১ ছমষতি কিল কাদিয়! 

“বাঞ্ছা-কল্পহ্তর্ু ! হরি! লংকলু আমার 

কর পুর্ণ, ত্রত মোর করহ সফল ।” 
' “খশাফন্ক-নন্দন 1” ধীরে কহিল কেশব 

"পুর্ণ হবে পিতৃপুণো মাতৃপুণ্যে তব 
এ যজ্ঞ, সাঙ্গতা-সিদ্ছি হইবে নিশ্চয় 

নির্ধিদ্বে। আরব কার্য হও অগ্রমর, 
সাহায্য করিব আমি সাধ্য অনুসারে । 

কিন্তু এই দীর্ঘলন্তরে কর্িদল মাঝে 
দীর্ঘসুত্রী লোক যেন নাহি থাকে কে, 

আঅথব] দায়িত্ববোধ মাহিক যাহার 

হেন জন, কার্ধ্য ন$ কারকের দোষে, 

ব-নায়কত।, বছ জলমিণ্রের মুল। 

বনু-বৈদ্ত-চিকিুসায় সন্ভঃ দোগী মরে 1” 
জবার এক কথা শুন, “না রাখি ও বন 

অভিজ্ধাল, তৃথয়ম ভু'য়ে রাবে অন্বা 



স্তান্মস্তক | 

বিনয়ে ; প্রথর রৌদ্রে তরুটির মত 

খৈরজজ ধরিয়া রবে, না হ'বে কখন 

অসহিষু, অপরের উদ্চকথ। শুনি । 

চঞ্চল হইলে কার্য হয় বিশুঙ্ঘল।” 
এত বলি গেল চলি আপন আবাসে 

বাস্তদেব, সাস্নিলা নিজ পরিজন ; 

অনুষ্ঠিলা নৃপ্ত্তির শান্তি-কামনায় 

(প্রত-কার্ময, আর্য-ঞ্ষি-বিধি অনুলারে 

দেখিতে লাগিলা পুনঃ হ'য়ে সাবধান 

অক্র,রের ষতেত্ত যেন না। ঘটে কিছুতে 

কোন ত্রুটি, দেব-দ্িজ-সাধু- বৈষধবের 

পুজায়, দরিদ্র-সেবাঁ, অতিথি-সতকারে ! 

এদিকে অক্র,র স্বীয় দন্ত পরিহক্ষি 

কুম্ভ হ'তে জল ঢালি আপনার করে 

ধুইছে চরপ্রান্ভোজ ত্রাক্সপ সবার । 

ধোৌতবস্ত্রে পদদ্বন্দ্র দিতেছে সুছিয়! 

তাদের, লে বন্ত্রে শিরে বাধিয়। খ্ুক্কীৰ 

কাদিয়। কাদিক্স। কহে কৃতাঞ্জলি-পু্ট ; 

“বিপ্রগণ !' কর মেরে এই আশীর্বাদ, 

১৯৩ 



৭১৮৮ সামন্ত । 

জন্মে জন্মে হৌক মম ললাট-ভূষণ 
ব্রাক্সেণের পদরজঃ, _-ব্রন্মাগু-পাবন |” 

তণরাশি শিরে ধরি বসি ভাটু গাড়ি 
দিতেছে গোগ্রাম কভু, দেয় গড়াগড়ি 

কভু বা কৃষ্ণের পদ-অস্কিত ভূতলে 
হর্ষে, রোমহর্ধ তাছে উপজিছে দেহে 

অক্র,রের, বর্ষে চক্ষুঃ আদি বক্ষঃস্থল 

“হরে কুষ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষত” বলি 
কু গায় মন্দ মন্দ চরণ-বিক্ষেপে 

আনন্দে, নাচিছে কভু করতালি সহ 

উচ্চে উচ্চারিয়! শব্দ স্বধারস-মাখা 

'হরিবোল'। কড়ু পড়ে ধরণীর কোলে 
আবেশে, অবশ অঙ্গ, নিঃস্পন্দ নয়ন । 

হন্া লভি পুনঃ উঠি একই সঙ্গীত-_" 
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কষ কুষত” গেরে 
নাচিতেছে পড়িতেছে উঠিতেছে পুনঃ 
পড়ে উঠে ; এইরূপে কাটিতেছে কাল ॥ 
ইতি স্তযমস্তক কাব্যে যজ্ঞানুষ্ঠান নাহ 

ছাপ্ষশ বিকাশ । 



মস্তক) ১৯১১ 

ত্রয়োদশ বিকাশ । 

₹বতসর পূর্ণ এবে ঠ কহিল। কেশবে 

অক্রু.র “হে কুষ্ণ! বৃষিঃকুল-চুড়ামণি ! 

দেখাইয়া! মধুময় আচরণ তুমি 
এ মহাপাপীর পুতি, হে মধুসূদন ! 

করিয়াছ ওগো প্রভু! মুগ্ধ এ অধমে । 

_ শি যেই, বটে তার মি ব্যনার ; 

সৌজন্যে দরিদ্র নহে ভদ্র যেই জন। 
জনার্দন ! নিবেদিব মনের বেদন 

তোমারে, হতেছে দগ্ধ হৃদয় আমার 

অনুক্ষণ অতি ঘোর অন্ুতাপানলে । 

কাটিছে বৃশ্চিককীট কোটি কোটি মিলি 
সর্ধ্বাঙ্গ, হায় রে! আত্ম-নির্দেদ আমায় 

দৎুশিতেছে, হেন আমি অন্ুভবি.মনে 

পলে পলে; অহ! মম বিফল জীবন । 

খর্জ,র-কন্টক যথা প্রবেশি শরীরে 
করে জর্ভজারিত মহা-উগ্র-বেদনায় 
দেহ, যনঃ, সেইরূপ পশি হুদি গাঁঝে। 



২ স্কাযস্তক 4 

পাপশল্য ম্ৃৃত্যুতুলা দিতেছে যল্ত্রণ। 

আমারে, ন! পাই শাস্তি মুহুর্তের তরে। 
অন্তরের গ্লু কথা তোমারে এখন 

কহিব, হে অন্তর্ধামী ! শুন দয়া করি। 
“নুপতি-হুত্যার মুল আমি মহাপাগী 
অক্রুঃর | কি আর কব, ওই যে কুকুর 
নিতান্ত ঘ্বণিত অন্ত, কিন্তু সেও কু 

ন1 দি.ব গ্রভুর বস্ত করিতে হরণ 

তক্ষরে। যুঝিবে রোষে দোষকারী সহ; 

অহ! সারমেয় কত বিশ্বাস-ভাজন, 

. বিস্মরে না আন্বার্দিত লবণের স্মৃতি । 

আমি যে মানব 2 আহ ! তাচার অধম । 

আমার মতন ভবে ঘোর পাপাচারী 

আছে কি দ্বিতীয় কেহ ? কে আছে এমন 

কৃতত্ব ? সাধিনু বিদ্ব জাপন প্রভুর? 

লেপিনু কলম্ক-পন্ধ আপনার নামে 

আ-চক্দ্রাক । দ্বারকার সিংহাসন, আর 

সেই স্তমন্তক মণি ; দিলমনি-সম 
কাকি যাদ- কন্ুমিত পরশে আগার, 



প্রিন্ট | , ২৬৯ 

অন্ত্যজ-পরশে সন্তঃ ভয় অন্তর্ঠিত 

শালগ্রাঘ-শিলাচক্র-গোৌরব ধেমতি | 

শতধনুৎ-কুতবর্শা-লঙ্গে সঙ্গোপনে 

করিতে মন্্রণা, আমি আগন্দ্িন্ন দৌহে 

নিজগৃছে। জানিতাম নুপ-দুহিতার ' 
পরিগ্রছে উভয়ের আছিল আগ্রহ 
নিতান্ত, বাসন কিন্তু হইল বিফল 

গ্রহদেষে ১_-শুনিয়াছি দৈনজ্জের যুখে। 
রশিতে যাহার ঘটে কুগ্রহ-লঞ্চার, 
করুক সহত্র-চেগ্া, হয় সে বঞ্চিত 
ই৪-লাভে, লু তার হয় বা সঞ্চিত ! 
ব্থিল ফ্োভার চিভ আশাভঙ্গ-তুঃখে 

দুঃসহ ; অপিলা সতাভামায় ভূপতি 
তব করে, মমপিল। গিরীক্দ যেখতি 

দেবাধিদেবের কয়ে শুচি স্থচরিতা 

উমারে ৷ ভাবিচ্দ মনে সেই সুত্র ধরি: 
জ্বালাব বিদ্বেষ বহ্ছি হদয্প-কন্দরে 

জোছাকার, পোড়াব জন্তাব্দিৎ ভূপে 

সন্যঃ) মগ! গাভযহেু ঘিবিত প শুর . 



স্টামস্তক । 

পোড়ায় পর্বাতবাসী কিরাত বর্বর | 

কহিন্ুু তাদেরে আমি, “ভাঙিল যে জন 

তোমাদের স্থখ-ম্বপ্রু, করিল নির্মল 

আশা-তরু, শাশু তারে করহু বিনাশ । 

ন। জানি কিরূপে হায়! সহিছ তোমর। 

নিদারুণ সে উপেক্ষ!) ঘোর অপমান ? 

কঠিন পাধাণে কি গো গঠিত হদয় £ 
এবে ঘগ্গিয়াছে দেখ স্মযোগ উত্তম ; 

লত্বর প্রদান ভূপে শিক্ষ। বিলক্ষণ ৃ 

শুন বীর-চুড়ামণি! শুন মোর বাণী 
শতধনুঃ ! সব্রাজিতে বধ যদি তুমি, 

প্রদানিব উপহার, মণি স্তমস্তক 
তোমায়, যা'হতে দৈব-শক্তির প্রভাবে 
পল-পরিমিত স্বর্ণ, ক্ষরে প্রতিপলে । 

আর অহে কৃতবন্থা ! কৃতকলম্মা যদি 

হ'তে পার, সজ্াজিত-নিধন-সাধনে 
স্ুপীবর ! দ্বারকার রাজ-সিংহালন 

হ'বে নিঃসহংশয় তব অধিকার-গত । 

চলিবে শামনযন্ত্র এই দ্বারকার 



স্তামস্তক । ২৩ 

সে পথে, যে পথে আমি চালা ইহারে। 

পারি আমি, আছে হেন ক্ষমতা আমার, 

এ রাজ্য রক্ষিতে কিহব। উচ্ছেদিতে তারে 

ইচ্ছামত | রাজা লহি, কিন্তু গড়ি রাজা 

নিজন্হস্তে ;__ শান্তি দিতে পারি তোমাদেরে |% 
ছাড়িয়৷ নিশ্বাম দীর্ঘ, শুশুক যেমতি, 

উত্তরিল! শতধনুঃ শিশু নহি আমি, 

কিৎবা ক্ষিপ্ত, হব লিপু, রাজহত্যাপাপে 

ঘোরতর ?, ঝাপ দিব অগ্রিকুণ্ড মাঝে? 
করিব কি মতৃছন্তি-দস্ত আকর্ষণ 

এ হুত্ত্তে ? ধরিব কি রে কাল-ফণি-ফণা 

মণি-লোভে ? নিঃসংশয় মরিব দংশনে 

তাহার । কি আর কব, একান্ত অক্ষম 

এ আজ্ঞ।-রক্ষণে আমি, ক্ষম। কর মোরে। 

কোন্ বিজ্ঞজনে বল জিজড্ঞানিব আমি ? 
আছে কোন্ মহাপাপ এই পাপ-সম 
মহীতলে ? অন্নেধার এ দেহ আগায় 

পরিপু&, বিনা দোষে বিনাশিব তারে ? 
যা'ক্ এ ধরণী তবে যা'ক্ রসাতলে । : 



স্তাবনক? 

. এই যর্দি নরলোক ? নরক কোথায় ? 
বিশ্ব হ'তে দৃ'চে ষাণক্ « বিশ্বান” একখ| | 

নির্বরধিরোধ সজ্াজিত, পুজ-নির্বিশেষে 
পালিতেছে গ্রজাগণ, সদা সঙ্দাচারে 

নিরত, বিচারে পুনঃ পক্ষপাত-হীন, 

হিংল] ঘেষ নাহি তার ভ্রমেও কখন 

কোন জীবে, ধন্ম-পথে ভ্রমে চিরদিন । 

র্ম্য-সৌম্য-মুর্তি খানি দেখা মাত্র যেন 
সম্রমে মত্তক হয় প্রণত আপনি 

পদে তার, বিচ্ছুরিত দেব-জ্যোতিঃ দেহে, 

ইচ্ছ। করে পুজি তারে দেবতার মত। 
হেন নৃপতির অঙ্গে যেই কুলাঙ্গার 
ানিবে আত্বাত, (সেই পচিবে নরকে 

কোটিকল্ল ;, এ সংকল্প কর পরিহার 
মাঙ্গাবর ! ষড়ষন্ড্ে কাজ নাহি আর । 

বিরেক-নিষেধ, বাকা কহিছে আমার 

মন$-কর্পণ, বর্ণে বর্ণে বুবিতেছি আমি । 

মর্শে মন্যে বদি ইহা! অতিষ্গুরুপাপ। ” 

এত গুলি অতিশয় বিরিভার সন 



স্কানস্তক্ । ১২০০৫ 

ফিরাইনু দৃষ্টি আমি কৃতবন্ম পানে 
সাকৃত ; অকুতোভয়ে উত্তরিল বীর 
গম্ভীরে, “ গুহের ভ্তম্ত হ'ব কি কুস্তীর? 
রক্ষক ভক্ষক হব রাক্ষসের প্রায়? 

এ কাধ্য আমার মাধ্য নহে কদাচন।॥ 

কঠোর জঠর-জ্বাল৷ জুড়াইতে হায় ! 
সিংহ আদি মাংসভোজী হিংঅজন্তগণ 

ভিংসে জীবে, জীবিকার্থ ইছাদের তরে 

নাহি কৃষি, নাহি শিল্প, বাণিজ্য গ্রভৃতি 

উপায়। মানুষ কেন দিবে বিসজ্জন 
মনুষ্যত্ব ?-__মুক্ত তার অভ্ভনের পথ 

শত দিকে ১ সদসত না গণি দুর্ন, 

অর্থকেই সংসারের সার বলি মানি 
দ্ডযতা, লুঠন, হতা।, চৌর্্য, বঞ্চনারে 

ভাবে মনে অতি বড় প্রশংসার কাজ। 

অর্থহেতু রত হয় অনর্থ-সাধনে 

অপরের, হরে ধন, করে অপকার । ৮ 

এইরূপ উত্তরিলে মর্ন্মস্তদ বাণী 
রলুতৰর্ধ্মা, ক্রোধে মম ঘর্ন্ম উপজিল 

(হ) 



৯ ৮) হামা । 

সর্বাঙে, অপাজে অশ্রু উদগত লঙ্জায়। 

সহসা নয়ন মুছি, মুছিয়া ললাট 

করতলে, কহিলাম “ বল, ললন।? 

কে আছে এ মর্ভাভূমে সতাভাম।-সয 

স্বন্দরী ? ইন্দিরা কিৎব। উক্দ্রাণীও বুলি 
নাহি হবে বাপ গুণে সমকক্ষা তার । 

সুন্দরী বীরের ভোগ্যা ; অযোগ্য তোমরা 

সেই চারুলোচনার ; পায় যত্টরু 
কুকু্ধ ?--উচ্ছিত্রে সে যে তু নিরগ্তর ! 
নিতে তোযাদের নাম দ্বণা বাসি মনে 

অর্থের সছিত ষার সম্পর্ক অগ্ভত ! 

শতধনুঃ- কৃতবন্মা ; কি সুন্দর না 

ক্ষত্রোচিত ! বাখ্যাহীন রে ভীরু! তোদের 
এ আখ, ফেরুর আখ্য। শিবা ষেই মত, 

ভশ্মের অভিধা। কিহবা বিভূত্তি ষেমন। 
ওই যে নঙণা বন্য কুটিজের বীজ 
মহারিউ,--ইজযব লংজ্ঞ! কিন্তু তার ! 

কাণ। চচ্ষুঃ, নাম পল্প-পলাশ-লোচন! 

স্বর্ত। লাম যথা শৃশ্যলতিকার- 



আুলটকীন, বর্ণগ্ত বর্ণনা কেবল । 
জিড্ভ্ুনি তোদেরে “ ওই নম্দের নন্দ 

রুষ্ণ, শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'ল কোন্ গুণে ? 

রূপ কভার তাল কিংবা ভমালের মত 

ঘোর কৃষ্ণ ; জন্দ তার বন্দিশাল মাকে 

কনের, জনরু বস্ৰী, জননী বন্দি । 

নিজে ব্ধ__ কে নাক্ানে ? বাধিল এ খলে, 
উদ্মখরে যশোমতী স্তদৃচ বন্ধন্দে 
রজ্ভুর ১ কি কব কথ! বড় লজ্ভাকর, 

মুক্তিছেতু গুজে তারে ত্রাল্সণ-সঙজল 1 
গর্গ, পারাশর আদি গহাভক্ত তার । 

আন্যেরে বন্ধন হ'ছে উদ্ধারিবে কি লে 
বদ্ধ যেই ?-__ এক অন্ধ, পথ দেখাইবে 
অপর গন্ধেরে ? ৰল কে দিবে উত্তর 

এ ধন্দের $ মুদ্ধি ! তৃমি মর ভউদ্বন্ধলে | 
আদিত্য ! বরুণ ! বায়ু! বন্ড পরশায়ুঃ 
তোমাদের ১_-ক্বোমাভাবে এখল() জীবিত ॥ 

ইন্দ্র, চক্র, রুদ্র আদি ক্ষুদ্র হায়ে থাক 
অর ! স্ব পাও খুকি মরণের পথ 



৮৮ স্যামম্তক | 

বেদ__মিথ্য। ! যাগ যজ্ঠ সকলি বিফল ! 

স্বরগের সিড়ি খাড়া হয়েছে এখন, 

সর্বব ধর্ম ছাড়ি শুধু কুষ্ণ-নাম-জপ ! 

এ মিথ্য। কুহকে ভুলি রাজা সত্রাজিৎ 
কৃষ্ণেরে সাক্ষাৎ বিষু, ভাবিয়াছে মনে 

তোমরা উভয় সত্রাজিতের কিন্কর 
আত্ঞাবহ, সেই হেতু চির-অবজ্ঞাত | 

ভৃত্য কি রে যোগ্য কভু প্রভুকন্যা-লাভে ? 

জানিও গ্রভুতে দাসে প্রভেদ বিষ্ভর ; 

গ্রভুত্ব সরগ-তুলা, দাসত্ব নরক। 

সে নরকে ডুবি &্রোহে দিছ বিসর্জন 
মনুষাত্ব, করিয়াছ পশুত্ব অভ্ভন। ৃ 

তানা হ'লে তোমাদের পরম স্ুহৎ 

রুঝ্মীরে যে লাঘবিল মাথা মুড়াইয়া, 

বলিতে বিদরে হিয়া,-সে শত্রর মান 

বাড়াইল সত্্রাজিও প্রদানি তনয় 
সত্যভামা, লভিত লে প্রতিফল তার 

€কোন্ কালে ? পরিণত হ'ত তার কায় 

স্বতভিকায়, সর্বনাশ ঘটিত তাহার ॥ 



শ্যমস্তক । ২৯৯. 

সারে ভ্রিবিধ শক্র কছে বুধগণ, 

_আত্মশক্র, মিত্রশত্র, শত্রুর বান্ধব ; 
শত্ররে যে করে ক্ষমা! নিরোধ সে জন। 

এতৈক বচন মম করিয়া শ্রবণ 

উত্তেজিত শতধন্ঃ করিল উত্তর, 

“ মহাশক্র স্জাজিহৎ মহাশক্র মম । 

আপনার অঙ্গ যদি প্রদানে বেদন।! 

ব্রেণন্ূপে, ছুরিকায় ছিন্ন করে তাহা 
ধামান, অপরে যদি শক্রতা আচে 

যে হোৌঁক দে ভৌক তারে ক্ষমিবে না কভু ॥ 

হিৎসানীতি সনাতন রীতি সংসারের ; 

সংহারিব সনব্রাজিতে করিলাম পণ, 
ছলে বলে কিবা পারি যে কোন কৌশল ।? 

এতশুনি মহাছর্ষে কহিলাম আমি 

“ কৃতবন্্মা ! কহ তব কিবা অভিমত ? ” 

উত্তরিল কৃতবন্মা কৃতাঞ্জলিপুটে, 
« পাারিন ন! গ্রদানিতে সম্মতি কখন 

এ কার্ধে, পারেনা তাহা অনার্য ও কত । 
ভেবে দেখ মিলি মোর! পূর্বেও এরুপোে 



২১৩ হাগস্ঠক । 

করেছিনু ষড়যন্তা, ফেলিতে কুষেরে 

রাজনরোষে, ভয়ঙ্কর মিথা।-.দাষারোপে 

উাভায় ; “ গ্রুদেনজিতে নধিয়া গোপনে 

ভরিয়াছে গোপন্তত স্তিমন্থক মণি 1” 

বনঝাইন্ন সবাকারে, আীকুষ্চ কেবল 

ননীচোর নে, সে যে মণিচোর(ও) বটে 

_--অভাস দভালরূপে হয় পপিণত | 

কিন্তু সে কলঙ্ক তার, নৃদ্লাদেন মত 

রচিলন। ব্হুক্ষণ, গুচিল অচিচর। 

কতক্ষণ পানে ঢাকি রাখিতে কুজ্জাটি 

সুর্মেঘরে ? অগোণে দীপ্ত হয় নিজ তেজে 
তেজন্দী ? ভূ-চ্ছায়' বল পারে আচ্ছাদিতে 

কতক্ষণ শশিগ্রহে গ্রভণের ছলে? 

সেই স্ঠম্স্তক মণি উদ্ধারিয়ে যলে 

_ প্রদানিলা রাজহত্তে' রাজদতা গাঝে 

কেশব, সরষে সবে মতিন মরমে । 

বাড়াইলা সন্রাজিৎ কৃষ্ণের গৌরব 
প্রদ্দানি তনঘাপত্ব পরম কৌতুকে, 

. জামাদের সব তাশা হইল নিচ্ষল | 



স্যামস্তক । ২১১ 

সমগএরা বিশ্বের লোক বিপক্ষ হইয়া! 

কি করিবে তারে, যার নিপাতা সহায় ? 

বিধির লিধানে সদ! পাইবে দেখিজ্তে 
তিৎসায় পতন প্রুণ, সন্তা চিরজয়ী |” 

এতশুনি পুনর্ববার কচিন্থ সরোষে, 

“ কুষ্ধের মতন দেখ কে আছে মহৎসারে 

ভিৎমক ? মাতুল কংসে করিলা নিধন 

অনাধে, নধিলা নিজ ধাঘী পুতনারে ; 

বক, তাঘ আদি আর(ও) কত শত জনে। 

আর এই সন্রাজিৎ__লাধু-ঢুড়ামণি, 
-_কিবা ঘোর মিথ্যাবাদী ১ প্রসঙ্গ তাভার 

কহি শুন, সঙ্গে খাকি দেখিয়াছি যা! 
চক্ষে । একদা নুপ, পথিকের বেশে 

প্রজার অনস্থ৷ নিজে করিতে দর্শন 
গিয়াছিল পুলীমান্ধে, দেখিলা প্রাস্তরে_ 
খাউছে বঘভ এক মহাহর্শভরে 
যবশীর্ষ ; নৃপ তারে দিল তাড়াইয়। 
বাকালহ পুনঃ পুনঃ যষ্ঠি আদাতিয়াঁ 
ভুপুষ্ঠে, অদূরে বৃষ ধেয়ে গেল চলি'। 



১১৯, স্যযস্তক 1 - 

কতক্ষাণে কষীবল ক্ষেত্রপাশে আমি 

কৃষি-হানি ভেরি চক্ষে) বক্ষে কর হানি, 

_ভায় ! যথ। পুত্রশোকে, লাগিল খুজিতে 
দণ্ডচন্তে ইতল্ততঃ দণ্ডিতে পশুরে। 

সহসা! পড়িল চক্ষে বটবৃক্ষতলে 

একখণ্ড অন্ধকার স্ত,গীরুত যেন 
ুতলে ; পড়িছে লুটি কৃষ্ণ-স্থ,ল-কায় 

রূমভ, ককুদ উচ্চ কাপাইছে ঘন 

লীলায়, সঞ্ালি পুচ্ছ চামর-সদৃশ :. 
খেদাইছে পুনঃ পুনঃ মশক দংশকে ; 
-_নিরাত্ঙ্ক, ভোগালস, রোমম্থ-নিরত। 

ক্লোধান্ধ কৃষাণ তারে ধায় প্রহারিতে, 

তা দেখি নৃপতি উচ্চে কহিল ভাকিয়া 
কষকে, “ করোন। এই বৃষকে প্রহার, 
তিষ্ঠ তিষ্ট, ক্ষণকাল চিন্তা করি দেখ, 
কি বিষম সর্বনাশ সাধনে উদ্যত । 

একই আঘাতে পশু সন্যঃ যাবে মরি | 
বন্ুক্ষণ হ'তে মোর। আছি এই স্থানে, 

যেই বৃষ করিয়াছে কৃষি-অপচয় 



স্যস্তক | ১১৩ 

তোমার, গিয়াছে সেই ওই দিকে ছুটি) 

কিবা বিলম্মিত গল-কন্বল তাহার ! 

পাহশুবর্ণ দেহ, শ্রঙ্গ বংশান্কুর-সগ, 

তুরঙ্গ জিনিয়া তার গতি দ্রুততর | 

এইরূপে মিথ্যা কহি ফিরাইল রাজা 
কুধকেরে + খনে মনে হামিলাম আমি । 

বুঝহ কিরূপ সতাবাদী সন্রাজিৎ 

হে ভদ্র! দরিদ্র কভু পারেনা নলিতে 
অত বড মিথ্যা! কথা, কহে যাহা ধনী 
অনায়াসে, প্রাণ তার কাপে ধর্খাভয়ে | 

যেই হত বড়, তার মিথা। তত বড়। 
যার যত শুঁস্চ পদ, তত তুচ্ছভাব 

ধর্দ্মে তার, ঈশবরেতে তত অবিশ্বাস । 

ইহারাই শ্রেষ্ঠ, শ্রখী, সম্মান-ভাজন 
এই বিশ্বে। ভীরু, মুর্খ দুর্বল, অলস, 

রোগী, শোকী, নারী, কিৎব। নারী-প্ররূতির 

লোক যারা, করে তারা ধশ্ের কল্পনা, 
মনে মনে গড়ে শুন্যে খরণ-সিংহাসন | 

পরলোকে স্ব্গস্থখ করিয়া বিশ্বাস 



২১৪. স্টায্তুক |. 

বছে ইচু দুঃখভার গর্দভের মত 1 
জানিও বীরের ভোগা | এই বসুন্ধরা । 
যোগ্যতাই ভাগামূল ; অযোগ্যেরে কভু 

এ ধরণী _কর্ম্মভূমি, ন| দিবে তিষ্িতে 
পুষ্ঠে তার, দুস্ধীলেরে দলিবে চরণে, 
দুর্নিনীতা তেজদ্ডিনী বড়বা যেমতিতি 

অপটু আরোহী জনে আছাড়ে ভূতলে । 

ভিৎলা সমর্থের ধশ্ ) ক্ষমা ভুর্ললের | 

মম বৃদ্ধি সহ যর্দি হয় সম্মিলিত 

তোমাদের বাহুবল, অসাধা জগতে 
কোন্ কন্ম ? রৃতবশন্ন ! কহ তা আমারে । 

ভূমি শুধু, কৃতবন্ঠা! থাক নীরব, 
অন্য সহায়তা কিছু না চাভি তোমার ! 

সাবধান, এ রহন্তা করিওন। ভেদ । 

লবৃহ্দে কোন দিন না খাকে গোপনে 

কোন কথা, লু জলে সফর়ী যেমন। » 
গুতশুনি কৃতবন্ধ। করিল উত্তর, 
« কর যাহা রুচি, নাহি বিধি বাধ! মম। 
পরে যা ঘটিল দ্বেব। কি আর রুহিব, 



স্ামস্তধ্য। ৯১৭ 

ধ্যানযগ্র সক্রাজিতে, পশি দেখালায়ে 

বিনাশিল শতধন্কু১ অলিপ্র-প্রহারে |: 

এ কার্ধে নিযোগা আমি, নিযোজা সে জন। 

প্রতিশ্রঃত শ্তিমস্তক প্রদানিষ্ত তারে ; 

কিন্তু মে রাখিতে তাভা না পেল সাহস, 
ফিরাইয়। দিল মণি পুমঃ মম করে । 
অপহরণের ভয়ে ভীত-চিত যথা 
কমঠী লুকায়ে রাখে মাটীর ভিতরে 

আতি যন্ত্রে ভিন্ন তার,” হদদয়-সন্দল ; 

রাখিন্ু এ রত্ব আমি ভূগর্তে তেমতি 
প্রোথিত, ছুরস্ক দশ্ম্য_তক্কারের ভয়ে। 

ভইল সে শতপন্ঃ উচ্চগড পাগল, 

_নিরদেশ ; নাহি জানি জীবিত কি স্ব । 

হউলাম অসনায় ; মানুষের মনঃ . 

চঞ্চল, ভইল্ চিত্ত ভীত তব ভয়ে । 

এ ছ্দ্ম-নৈষস-চিহু করিত ধারণ 

ভুলা'তে তোমারে, আর ভূুলা'তে' মানবে । 
কিন্ত, বিপরশীত দশ। ঘটিল আখার, 

শ্কোষকার কীট,'বন্ধ আপনার স্জালে ; 



গং ১% গার কক । 

কণ্ঘকার মন্মে বিদ্ধ নিজ ছুরিকায়। 
অহ ! সে ছলনা শেষে ছলিল আমারে ৷ 

পাইলাম তব পাদপন্ম-অনুগ্রহ 

এই ছদ্মবেশে যদি, না জানি দয়াল ! 

প্রকৃত বৈষ্ণব যেই ভক্ত অকপট, 
মেজন কতই তব স্নেহের ভাজন। 
পেয়েছি তোমার দয়, পাইয়াছি সব, 

সব সাধ পুর্ণ আজি হইল আমার ; 

নাহি চাহি কভু বিভ্ত, প্রভুত্ব, সম্মান । 
হে প্রসভ! করহ এই মলৌভাগ্য আমার, 
কর মোরে তব দাস-দাসের কিস্কুর 

জন্মে জন্মে, স্বর্গ কিৎব। ন। চাহি নির্বাণ 

রলিতে বলিতে ভাবে হইয়া! বিভোর । 
রুহিল। অক্রুর “ অহ! শুনিতেছি কিবা 
সুমধুর কৃষ্ণনাম উঠিছে গন্ভীরে 
চৌদিকে, অন্তভোধি ওই গইছে কল্লোলে 
কষ কৃষ্ণ; তরক্রিণী অতি রঙ্গতরে 

লাচি নাচি কুষ্ণনাম গাইছে মধুরে। 

গাইছে বিছ্গকুল প্রেমাকুল, হদে 



ম্যমক্যক্,। ২১ন, 

ওকইস্নাম, কির, সুধা. অক্ষরে অন্করে 

ক্ষরিছে বস্থক্লাতলে শীতলিয়৷ গ্াণ; 

কুষ্ণ নাম সমীরিত হুতেছে সমীীরে |” 

চাহি উতঞ্জ,. বিস্ফারিত স্থির দুল্নয়ন 

বাস্পাকুল-_-দুই বান উদ্ধে প্রমারিত, 
কহিল অরুংর “ওই নীলান্মর-তলে 
মুরারি ! মুরলী ধরি চারু 'বন্বাঞ্কলে 

আছ জাড়াইন়1, মরি কি অপূর্সন শোভ। ! 
মাধব! তোমারে পুনঃ হেরিতেছি ওই 

নীল-জঙগধর মাঝে, নীরদ-বরণ ! 

চুন্ডায় ময়ূর-পাখা, অঙ্গে পীত ধড়া ; 
ওই প্রেখা যায় বৃক্ষ লতার মাঝারে 
নিকুঙ্গ-বিছারত ! তব মুর্তি মোহন, 

শ্রবশে কুণ্তন দোলে, বনমালা গলে । 

ভেরিতেছি। ওই দূর নাল সিন্ুজলে 

লীলাময়. স্বললিত নীল কান্তি তব। 

হে কুঙ্ক ! নিরখি তোমা সম্মুখে আনার, 

কেরি উর্ধে, হেরি পার্থে, হেরি পুষ্ঠভাগে, 

ভে 'সৌম্া ! এ সৌরবিশ্ব হেরি কুষ্ণময় ; 



২১৮ স্যামস্তরক । 

ঘুচিয়াছে সব তৃষ্ণা সব জ্বালা আজি। 

রাজিছে হৃদয়ে মম রাজীবলোচন ! 

প্লিভঙ্গভগ্গিম মুর্তি অনঙগগমোহন ! 
তোমাঠ ; পুলকে আঙ্গ পুরিতেছে মম। 

কর. এই আশীর্বাদ, পতিত-পাবন ! 
পারি যেন বিসর্জ্জিতে এই পাপ-দেভ 
অন্তিমে অন্তরে হেরি হে কৃষ্ণ ! তোমার 

. পাদপন্ম, সুধাসন্স, ভনক্ষধাহর | 

লও 'সন্্রাক্িত-রাজা ১ রাজ-মিংহামন 

কর পবিনন দেব! পদ-পরশনে 

তোমার । ভে যতুশণি ! করত গ্রন্ণ 

দেই 'স্তাশস্তক-মণি, উদ্ধারি যাহারে 

পিমুক্ত হইলে মিথ্যা-অপবাদ হ'তে, 

ছে শুদ্ধ! অপাপবিদ্ধ! চিরমুক 1 তৃমি 

শুনিয়াছি রামায়ণে, সতী, বৈদেহীর 
রটেছিল লোকে ঘোর মিথ্যা-অপবাদ 

এইরূপ; অপরূপ রীতি সংসারের, 
মহতেরে নিন স্তখ লভে মন্দ জন, 

অন্ৎ উৎসাহী সদ! পর-কুৎ্সা-গানে ; 



স্যামস্তক । ২১৯ 

লঘুচেতাঃ যেই, সেই চাহে লাঘবিচেতে 

পরকীত্তি, আনন্দিত পরনিন্দ। শুনি । 

এ দাস (ও) যোহের বশে নিন্দিছে তোমারে 

বনুবার, নিজগুণে ক্ষম তুমি তারে। 

আজি সে কৃপায় তব পেরেছে বুঝিতে, 

যে ন্তোমারে যেই ভাবে চাহে দেখিবারে, 

তাহারে সে ভাবে তুমি দাও দরশন 

হে কুষ্ণ !” এতেক কহি আপন ললাট 

পরশি- শীপাদপন্ে, কিল অক্ষুর 

পুনর্ববর “এ মিনতি চরণে তোমার, 

এই শুভ দিনে ভৌক . অভিষেক -তব 

নারায়ণ !-__-আজি মম যজ্ঞ-পারায়ণ |" 

চাহি অধ্বর্পযর পানে কহিল। অক্রুঃর 

“স্হবহুস্র পুর্ণ ? কর পুর্ণাছুতি দান। 

পবিত্র থচের সহ হে ঝত্বগর ! 

শান্তি কলদীর জল কর অভিষেক 

কুষ্-শিরে, সুপবিত্র তুলসীর দলে । 

ভে সামগ বিপ্রগণ ! কর সাম গান 

স্রধারস-পরিপ্র,ত দীর্ঘ-প্রত-দরে ॥? 



হহ। স্র্ুকী? 

বাঁজিছে: মঙ্গলবীগা নয়নারীগণ 

ছটিতেছে- অভিযৈর্কেন্; মুখে সবাকিরি' 
“জয় কুষ্কাবাস্বদৈব জয় নারায়ণ! ” 

সমগ্র দ্বারকাঁপুরা আমসাহিযোলে 

'তাসিতেছে; বিরলার্জিছ রাজসিহহাসী'ন 

আরিফ); রুঝ্ধিনী দক্ষ বামে মতীভীম।, 

পুরোভানে জানধ্তী মার !কি সুরার; 

._ধরাতলৈ ফন চারি চক্দোর্ট উদয় । 
“ভুড়ীল নয়ন কৃ! জুড়ী'ল জীবন ।” 

অরুুর! এতেক কতি শ্রমর্তক-মাণি 
অপিয়। শ্রীষফ-পদে, কঠিল উল্লাসে 
“যোগাপার্রে ছাল যোগাবস্তীয় গিলম 
বার়েক নয়ন খুলে দেখ রে জগত ! 
অতি অপরূপ ওই রূপের মাধুরী 
মাধবের, গ্রাণ খুলে বল ছঁর হরি ; 

__সমপিত স্তামস্তক ধা চরণে 1% 

ইতি ্মন্টক কাবে ছী ভিষৈক 
নে হিপ গু র 



ক্স, 

চা ৫ 
ন্ টে 

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, লব্ব-গ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, 
রায়-সাহেব -্ীঘুক্ত বিধুভূষণ -গোপামী এম, এ) 
বিদ্যান্ুধি যহাশয় লিখিয়াছেন। 
'মাননীয়েযু-_ 

মহাশয়, আপনার রচিত “স্তমস্তক কাব্য “আতা পাস্ত'পাঠ 

'করিখাছি এবং আনন্দ সহকারে জানাইত্েছি যে কাঝাখণানি অতি 

“উপাদেয় হইযবণাছে। এই কাফ্যে আপনার পাঞ্জিতা গু কথিত 

'ছুনারতবে পারিস্ফুট হইয়াছে । অমিত্রাক্ষর প্রভৃতি হন্গের মাধুধো, 
ভাষার পারিপাটা ও বিশুদ্ধিতে এবং ভাবের গৌরবে এই কাধ্য 

বাঙ্গল! ভাষায় উচ্চস্থান অধিকার করিবে । 'কাব্যগত গান্রগুলির 

চরিত্র-অগ্কনেও আপনার নৈপুণা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । আপনি 
এইরূপ আরও কাবারত্ব দ্বারা বঙ্গভাষার সুষম! বর্ধন করুন, ইহাই 

কামনা করি। 

 আ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী এমৃ, এ, 
(অধ্যাপক--ঢাকা লেক) 



' ১ ঞ্ধঙগধাণী” প্রণেতা কবিবর শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন 
পেন, বি, এল্, কবিভাস্কর মহোদয় লিখিয়াছেন £-- 

বন্ধুবর স্রীমুক্ত জগচ্চন্্র বিদ্যাবিনোদ” মহাশয়ের স্মস্তক 
কাবা পাঠ করিয়া! আনন্দলাভ করিয়াছি। রায়গুণাকর ভারত 

চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিতা হইতে মধাযুগের পৌরাণিক আদর্শ 

“চষ্চ। তিরোঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে । এই কাব্য আধুনিক 

বঙ্গ-সাহিতো নিখু'ত ত্রাহ্ষণয-আদশের পুনর্জীবনচেষ্ট। বলিয়াই মনে 
হয়। কবি আধুনিক ওস্ত্রের শিক্ষিত হইলেও, সকল দিকে প্রাচীন 

ধান, উহার রচনা-রীতি এবং বর্ণনার প্রণালী পর্থান্ত বজায় রাখিতে 

চেষ্টা করিয়াছেন; তাঙকার দৃষ্টি, ভাবভন্ী, ইলিত ইশারা গর্যাস্ত 
প্রাচীন, স্প্ণ বগিত হইয়। উঠিগাছে। কাবোর ভাষ। সংস্কত-ধল্সা 
এবং চরিত্রনমূহ বর্ণাশ্রম-কম্মা হইলে আধুনিকের, সথক্ষে 

নিথ্বিশেষ সরল এনং উজ্জ্বল ভটয়াই দৃষ্টি আকর্ষণ কারতেছে) 

ইত কবির শিলপ-দক্ষতার গ্রাাণ। এই আদর্শে সঙ্দয় পাঠকেরু 

সম্মুখে সুমস্তক একটী উপাদে॥ কাবারূপে উপস্থিত হইয়াছে। 

চট্রগ্রাম কলেজের সংস্কৃত লেকচারার শ্রীযুক্ত 
শিব প্রলাদ ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ ( এম্, এ, বি) টি) 

মঙোদয় লিখিয়াছেন। 

বহুমাণাস্পদেযু-_ 

আপনার “স্তমস্তক* কাবাখানি পঠ করিয়া পরিতৃপ্ত" 

হইয়াছি। আপনার গ্রন্থের মধ্য দিয়া ভাষার সৌষ্টক ভাবের: 



গৌরব ও পবিত্র ব্রহ্বণাভাষের ধারা প্রকাশিত হইয়াছে। হু 
দ্বিনের কথ! নহে, নব্য বাঙ্গালার উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রযীণ 

ভানুত-বিখ্যাত এক পণ্ডিত হুঃধ করিয়। বলিয়াছিলেন-- 

ত্বাং সংসেবা নবীন-কাবা-রুচনা নব্যাপি সৈবাঙন। 

ক্ীণ-স্থুলতয়!তিছৃষ্টচরণা হীন। সুষর্থাদিন! | 

নো বালঙ্করণং জলোদরমিব স্ুলং তদীয়োদরং 

তত্বাং তেক্ত,মহং কদাপি ন বতে ভে বঙ্গতাযোন্বতে ! 

“স্যমস্তকের” মত কানা পাঠ করিলে, তিনি তয়ত সে মতের 

আপণ! হইতে গ্রাতিবাদ করিতেন। রা 
জারা 

আমার অনেক সময় মলে হয়, ভাগ [881)1018 এর 198118110 

( বস্ক-তান্ত্রিক ) নঙ্ক উপন্যাস ও গল্প-সাঠিতোর প্রচলন অপেক্ষা 

একূপ প্রাচীন সমাজের অ'দশাবলম্বনে কাবারচলা, বর্তমানে 

দেশের ও দশের পঞ্ষে অধিকতর কল্যাণকর। যাক সেকথা।, 

কাবোব ভাষাগত ও অগক্কারগত সৌটব-মম্পাদনে: জন্ত 

হাঙ্গালার সাধারণ লেখকের পক্ষে সংন্কত-সাহছিতোর জ্ঞান কত 

পয়োজনীয় তাহ! আপনার কাবা হইতে বেশ পরিন্ফুট হইবে। 

প্রাচীন ভাবকে নবীন বসনে সাঞ্জাইতে গিয়া আপনি আপনার 

ধবচক্ষণতা বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। আপনার অমিভ্রাক্ষর 

ছাঃ বিশেষ গ্রণহনার ফোগা ভইয়াছে। ভাবের উচ্চতার & 

[ভান-বনের পটুতানন আপনার রচনার মধো কবি নবীনচন্ত্রের 

প্রতিধ্বনি পাইয়াছি। ৫ 



আ।শ।করি, গে ব্রাঙ্গণ-হিতক'রী বন্দণাদেসের (109 

লমপিত /গন্তক” বন্ববাদীর শোভাবর্ধন ও আপনার ঘ 
প্রসায়ের ঈঁছায়তা সম্পাদন করিবে। কিমধিকমিতি 

কাব্যতীথোঁপাঁধিক 

চট্টগ্রাম কলেজ। শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, 

এক এ, বি, টি, 

চট্রগ্রাম জিলার ভূঁতপৃর্নব শ্বযোগা সবভিবিমনা 
অফিতেয আ্ীযুক্ত নীহ্ছার রঞ্জন বলোযাপাধ্যায় এম, 
'মঙেদয় বজিখিয়াছেন £- 

এ. আপনার “ন্মস্্রক" পাঠ করিয়া পরম শ্ীতিলাভ করিলা। 

শবৈধতফণ যে শ্রেমীর কাবা, "স্তমস্থক" ও সেই শ্রেমীতে স্থানল 

করিবার ফোগা । ইহার ভাষা, কারন ও বণনা হদয়-গ্রাছ 

স্থানে স্থানে ( যথা ধষ্ঠ সিকাশে:) অগনি এই গ্রন্থে গভীর দাশি্থি 

তত্বেরও অবভারণা করিয়ার্ছেন। আপনি এই গ্রস্থ-রচন। ৬ 

ব্জীব নুধীনমাজে যশস্ী হইবেন জনদোহ নাই। মগফাধে 

লক্ষণ আপনার এই প্রন্থে নিপ্তযান। ইতি-- 

চউগ্রাম, 

১লা পৌষ? ১৩২ । ইীনীহার-র্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
















